
 :عنوان الكتاب

  تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل

   

 :تأليف

 صالح بن الحسين الجعفري الھاشمي

   

 :دراسة وتحقيق

 محمود عبد الرحمن قدح

   

 :الناشر

 مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية

م1998/ھـ1419األولى،   

   

 :عدد المجلدات

[ 2  ] 

   

  
مة َقدِّ

ُ
  امل

 حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا، من إّن احلمد هللا
يهده اهللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له، وأّن 

اهللا ، وخامت أنبيائه ورسله، وأّن موسى كليم اهللا ورسوله، وأّن عيسى عبد 1حمّمدًا عبده ورسوله
  .2ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حّق والنار حقّ 

  :أما بعد
قد عرض  - جبانب دعوته إىل التوحيد وبيان حقائق اإلسالم وشريعته  - فإّن القرآن الكرمي 

يَن ِإنَّ الَّذِ {: قال تعاىل. مقوالت األديان وآراء امللل والنحل املختلفة اليت كانت منتشرة وقت التنزيل
نَـُهْم يـَْومَ  َُجوَس والَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اَهللا يـَْفُصُل بـَيـْ

 الِقَياَمة آَمُنوا والَِّذيَن َهاُدوا والصَّابِِئَني والنََّصاَرى وامل
  ].17: سورة احلّج، اآلية. [}ِإنَّ اَهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهْيدٌ 



ْهرُ َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتُـ {: وقال تعاىل نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ سورة . [}َنا الدُّ
  ].24: اجلاثية، اآلية

ا وفسادها،  وقد ناقش القرآن الكرمي األديان املنحرفة والعقائد الباطلة، وبرهن على بطال
يعاً، وأمر الّنّيب ودحض كّل فرية ورّد كّل مزعم، وأبان عن الّدين الصحيح الذي هو دين األنبياء مج

  صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني بتبليغ الدعوة اإلسالمية
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ْوعِ {: فقال اهللا عزوجل. وجمادلة اخلصوم

َ
َظِة اَحلَسَنِة َوَجاِدُلوُهْم ادُْع ِإَىل َسِبْيِل َربَِّك بِاِحلْكَمِة َوامل

  ].125: سورة النحل، اآلية. [}...بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 
لذلك كانت حياته صلى اهللا عليه وسلم جهاداً يف سبيل الدعوة اإلسالمية باحلّجة والربهان يف 

، وكذلك  جمادلة الكفار على اختالف امللل واألديان، مث بالسيف والسنان بعد ظهور احلّجة والربهان
من بعده صلى اهللا عليه وسلم، فقد كان بعض الصحابة على  - رضي اهللا عنهم  - كان أصحابه 

اطِّالع واسع وعميق على األديان، وخباصة اليهودية والنصرانية، كعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن 
لفارسي عمرو بن العاص، ومسلمة أهل الكتاب مثل عبد اهللا بن سالم ومتيم الداري وسلمان ا

  .- رضي  اهللا عنهم  - وغريهم 
بن دينار، وكعب األحبار، ووهب بن منبة،  1وكذلك كان بعض التابعني وأتباعهم كمالك

  .2 - رضي اهللا عنهم  - وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، وغريهم 
وحينما نشطت حركة التأليف والكتابة عند العلماء املسلمني، أفردوا العلم األديان كتباً 

  :ومؤّلفاٍت خاصة به، ومن ذلك
  له كتاب يف) هـ204تويف سنة (اإلمام حمّمد بن إدريس الشافعي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
مث يسوق :... مكتوب يف التوراة: قرأت الزبور، ويقول: هـ، وكان يقول131تويف سنة  1

  ).عيم، أليب ن377، 2/376حلية األولياء : ر. (مقتبسات توراتية وزبورية
روايات الصحابة والتابعني وتابعيهم عن اليهود والنصارى يف كتب التفاسري والتواريخ  : ر 2

  .كتفسري ابن جرير الطربي وتارخيه
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  .2)الرّد على أهل األهواء(، وآخر يف 1)تصحيح الّنبّوة والّرّد على الربامهة(
الّرّد على أصناف (له ) هـ247تويف سنة ( - كان نصرانيًا فأسلم   - علّي بن ربن الطربي 

  .4)الدين والدولة يف إثبات بنوة النيب صلى اهللا عليه وسلم(و 3)النصارى
ذاهب له كتاب يف م) هـ344تويف سنة (واإلمام أبو احلسن األشعري علّي بن إمساعيل 

له ) هـ456تويف سنة (والعّالمة ابن حزم الظاهري . 5النصارى، وآخر يف الكالم على النصارى
  ).الفصل يف امللل واألهواء والنحل(

  ).امللل والنحل(له ) هـ548تويف سنة (وحمّمد بن عبد الكرمي الشهرستاين 
  ).سلمني واملشركنياعتقادات فرق امل(له ) هـ606تويف سنة (واملفسر حمّمد بن عمر الرازي 

، وغريهم من )اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح(له ) هـ728تويف (واإلمام ابن تيمية 
العلماء الكثريين الذين أسهموا يف هذه السلسلة املباركة يف علم األديان اليت استمرت إىل يومنا 

  .هذا
ذي وضع أسس علم ولقد كانت جهود هؤالء العلماء بتأثري مباشر من القرآن الكرمي ال

  األديان، فكان لعلمائنا بذلك فضل السبق يف تدوين هذا العلم مستقالً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

يدّل ذلك على أّن الربامهة ينكرون النبوة والرسالة كما هو معروف عند معظم األديان، وقد  1
وهي ) األفتار(وإمنا حرفوها إىل عقيدة أفادين فضيلة املشرف بأن الربامهة ال ينكرون النبوة والرسالة 

، تأليف 107فصول يف أديان اهلند ص : ر. (نزول الرّب إىل األرض يف صورة البشر لتبليغ الشريعة
  ).حمّمد ضياء الرمحن األعظمي/ د. أ

  .308ذكر ذلك عبد القاهر البغدادي يف أصول الدين ص  2
  .، بدون حتقيقم1959نشرة األبوان خليفة وكوتشك يف بريوت سنة  3
  .حققه ونشره األستاذ عادل نويهض 4
  .135، 130، 129ذكره ابن عساكر يف تبيني كذب املفرتي، ص  5
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تماد على املصادر األصلية لكّل مستقًال عن العلوم األخرى، ويف وضع املنهج السليم له باالع

  .ديانٍة بعيداً عن األساطري والشائعات، ويف النقد البنَّاء اهلادف إلظهار احلّق وإزهاق الباطل
ومن هؤالء العلماء الذين أسهموا حبظٍّ وافٍر يف هذا العلم القاضي الفقيه أبو البقاء صاحل بن 

يعترب من املتخصصني يف هذا العلم، وذلك  هـ، الذي668احلسني اجلعفري اهلامشي املتوىف سنة 
البيان الواضح املشهود من (و() كتاب : حبسب ما وقفت على ترمجته وبعض آثاره العلمية وهي

  ).الّرد على النصارى(و) فضائح النصارى واليهود
 ليكون موضوع رساليت املقدَّمة لنيل الشهادة العاملية() لذلك كان اختياري دارسة وحتقيق كتابه 

، نظراً ألمهية الكتاب يف موضوعه الذي يتضمن الّرّد على اليهود والنصارى، )درجة الدّكتوراه(العالية 
وألنّه مبثابة األصل لكتابيه اآلخرين، والشتماله على الكثري من األحاديث النبوية الشريفة، ولعّدة 

ة على ما سبق فإن اختياري إضاف. من خالل دراسته - إن شاء اهللا تعاىل  - ممّيزات أخرى سنتبّينها 
  :هلذا املوضوع له أسباب عديدة من أّمهها

ْوِعَظِة اَحلَسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي {: العمل بقوله تعاىل - 1
َ
ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك بِاِحلْكَمِة َوامل

تك ، وتطبيق املنهج القرآين يف املبادرة باهلجوم على العقائد الباطلة }َأْحَسنُ  واملفاهيم اخلاطئة 
: أستارها وبيان فسادها وتناقضها، وذلك من أنواع اجلهاد الذي قال عنه الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم

  .1"جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، )3/10(و داود ، وأب)3/100(رواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه وأخرجه اإلمام أمحد  1
  .، وصّححه، ووافقه الذهيب)2/81(، واحلاكم )6/7(والنسائي 
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  :إّن يف دراسة األديان والفرق ومعرفة أسرارها فوائد عديدة منها - 2



اعية من ا ا متكن الدَّ ّ حيث إن معرفة الداعية  - بعد توفيق اهللا وعونه  - لنجاح يف دعوته أ
بدين املدعو يساعدهكثريًا يف التأثري فيه وختليصه من رواسب العقائد الباطلة، فيكون ذلك أدعى 

  .لقبول احلقّ 
  .الوقوف على أسباب احنراف اليهود والنصارى وغريهم، من باب معرفة الشّر لتوقيه: ومنها
ة اإلميان بديننا، واحلمد الشكر خلالقنا عزوجل، فمن الظالم نعرف قيمة النور ومن زياد: ومنها

  .الباطل نعرف قيمةاحلقّ 
أّن مبعرفة حقيقة األديان الباطلة يعرف بطالن ما يشبه أقواهلم من أقوال أهل اإلحلاد : ومنها

  .والبدع
ألصالته وهويته اإلسالمية إّن يف إبراز تراث علمائنا املسلمني يف هذا العامل تأكيدًا  - 3

واستمداده من الكتب والسنة، وتأكيدًا لتأثري الرتاث اإلسالمي يف حركة النقد للتوراة واألناجيل 
  .احملرفة عند أحبار اليهود والنصارى ومفكِّريهم املتأخرين

وجلباً  - حسب جهدي املتواضع وعلمي القاصر  - وإلعطاء هذا املوضوع حّقه من البحث 
  :اليت يتوخاها الباحث قسمت عملي يف دراسة الكتاب وحتقيقه إىل قسمني كاآليتللفائدة 

  :دراسة املؤّلف وكتابه، ويشتمل على بابني مها: القسم األّول
حياة : عصر املؤلِّف، والثاين: األّول: (التعريف باملؤلِّف، ويندرج حتته فصالن: الباب األّول

  ).املؤّلف
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التعريف : األّول: (التعريف بالكتاب وبيان منهج التحقيق، وحتته فصالن: الباب الثاين
  ).التعريف باملخطوطة وبيان منهج التحقيق: بالكتاب، والثاين
  .ة أبوابنص الكتاب احملقَّق، ويشتمل على عشر : القسم الثّاين

مث وضعت خامتة ذكرت فيها أبرز الصعوبات اليت واجهتها يف البحث وأهّم النتائج والتوصيات 
  .اليت ارتأيتها، وقمت بوضع فهارس متنوعة للبحث ليسهل على القارئ االستفادة منه

مة فإين أمحد اهللا عزوجل وأشكره كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه  ويف ختام هذه املقدِّ
مث . وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته تبارك وتعاىلعز 



أتوجه بالشكر واالمتنان للوالدين الكرميني على حسن تربيتهما وتوجيههما، فجزامها اهللا خري اجلزاء 
  .وأجزل مثوبتهما يف الدنيا واآلخرة

وإخراجه، وأخّص بالذكر أستاذي فضيلة األستاذ مث أشكر كّل من أعانين يف إمتام هذا البحث 
الدكتور حمّمد ضياء الرمحن األعظمي الذي أشرف على هذا البحث فأفادين من علمه وأخالقه 

  .فجزاه اهللا عين خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
كما أسجل عظيم شكري وامتناين للجامعة اإلسالمّية باملدينة املنّورة اليت نشأت يف رعايتها 
منذ املرحلة الثانوية، حفظها اهللا وأدامها خلدمة اإلسالم واملسلمني وسدد خطى القائمني عليها 

  .واملسؤولني فيها
وآخر دعوانا أِن احلمد هللا رّب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله 

  .وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الّدين
  د بن عبد الرمحن قدححممو : احملقِّق

  اجمللد األول
                                    

10  |10  
=========================================  

  عصر املؤلف: الفصل األول
  عصر املؤلِّف: الفصل األّول

إّن العصر الذي يعيشه اإلنسان له دور بارز يف حياته وتكوين شخصيته لذلك كان على 
ولو على وجه  - ي يدرس شخصية من الّشخصيات أو أثرًا من آثارها أن يكتب الباحث الذ

عن النواحي السياسية والعلمية واالجتماعية السائدة يف ذلك العصر، ليقف على مدى  - اإلجياز 
  .تأثري وتأثر تلك الشخصية بأحداث عصرها

اية القرن وقد عاش املؤلِّف القاضي اإلمام صاحل بن احلسني اجلعفري يف الفرتة م ا بني 
  .السادس ومنتصف القرن السابع اهلجريني

  :احلالة السياسية
كان القرن السادس ومنتصف القرن السابع اهلجري من فرتات العصر العباسي الثاين الذي 
ضعفت فيه اخلالفة العباسية وتفككت إىل دويالت صغرية، وظهرت ممالك مستقلة عنها، ومل يكن 

أما السلطة الفعلية فكان للسالجقة . السلطة االمسية على بغداد وما جاورهاللخليفة العباسي إّال 



يف بالد فارس واملشرق وما رواء النهر، وللغزنوّيني يف بالد اهلند وخراسان، وللفاطمّيني يف مصر حّىت 
م إىل بالد الشام، واملوحّدين يف 567سنة  هـ، مث انتقلت إىل األيوبّيني الذين بسطوا سلطا
  دلس واملغرب، والصليحّيني يفاألن
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  عصر املؤلف: الفصل األول
  .1اليمن

وكانت الصورة العامة يف ذلك العصر اضطراب األمن وعدم االستقرار وانتشار الفنت والثورات 
ة احلروب الداخلية بني األمراء وامللوك املتنازعني على السلطة والطامعني فيها، مما أّدى والقالقل وكثر 

إىل ضعف قّوة املسلمني يف مواجهة احلروب اخلارجية ومن أبرزها احلروب الصليبية اليت كانت تشنها 
الفة العباسية دول أروبا على العامل اإلسالمي، والغزو املغويل الترتي الذي أّدى إىل القضاء على اخل

  .هـ656وتدمري عاصمتها بغداد سنة 
ومل يكن احلال خمتلفًا عن ذلك يف مصر، حيث عاش املؤلِّف بداية حياته يف كنف الدولة 

هـ، وورثها من بعده أبناؤه 569األيوبية الفتية اليت أسسها امللك الناصر صالح الدين األيويب سنة 
، عاماً، مث )57(هـ، وكان عمر املؤلِّف حينئٍذ 648ها سنة إىل أن انتهت الدولة األيوبية وأفل جنم

  .2عاش بعد ذلك بقية عمره يف ظّل دولة املماليك البحرية
  :أما السالطني وامللوك الذين عاصرهم املؤلِّف فهم

  .هـ589: السلطان امللك الناصر صالح الّدين األيويب ت سنة - 1
  .هـ595: الح الدين ت سنةالسلطان امللك العزيز عثمان بن السلطان ص - 2
السلطان امللك املنصور حمّمد بن السلطان امللك العزيز عثمان، وقد خلعه امللك العادل  - 3

  .هـ596سنة 
  .هـ615السلطان امللك العادل أبو بكر بن أيوب، أخو السلطان صالح الدين ت  - 4
  .هـ635السلطان امللك الكامل حمّمد بن العادل الصغري أبو بكر ت  - 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



. ، د232_4/ 631، حممود اخلضري، تاريخ اإلسالم 430الدولة العباسية ص : ر 1
  .حسن إبراهيم

  .هم امللوك األراك 2
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السلطان امللك العادل الصغري أبو بكر بن الكامل حمّمد، وقد خلعه األمراء سنة  - 6
  .هـ637
  .هـ647السلطان امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل حمّمد ت  - 7
السلطان امللك املعظم توران شاه بن امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وقد قتله املماليك  - 8

  .ت الدولة األيوبية من ديار مصر وانتقلت إىل دولة املماليك األتراكومبوته انته. هـ648سنة 
وتولت السلطنة من بعده امللكة شجرة الدر زوجة امللك الصاحل جنم الدين أيوب وتزوجت  - 9

  .األمري عّز الدين أيبك الرتكاين ونزلت له عن السلطنة وكانت مدة سلطنتها مثانني يوماً 
  .هـ655: يبك الرتكاين ت سنةالسلطان امللك املعّز أ - 10
السلطان امللك املنصور نور الدين علّي بن امللك املعّز أيبك، توىل السلطنة وعمره مخس  - 11

  .هـ657عشر، وقد خلعه األمري سيف الدولة قطز سنة : عشرة سنة، وقيل
هـ، 658السلطان امللك املظفر سيف الدين قطز املعزي، وقد قتله األمري بيربس سنة  - 12

  .واستوىل على احلكم
ويف  1هـ بدمشق676: السلطان امللك الظاهر بيربس البندقداري العالئي ت سنـة - 13

  .هـ668سنة  - رمحه اهللا  - عهده تويف املؤلِّف 
ويالحظ من خالل هذا العرض السريع كثرة من تولوا حكم مصر يف هذه الفرتة، ويرجع ذلك 

لسوء تدبريه يف احلكم، أو سوء سريته، أو لطمع  إىل أن منهم من قتل أو خلع من احلكم، إما
  .الطامعني يف السلطة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، البن دقماق، 283- 220اجلوهر الثمني يف سري اخللفاء وامللوك والسالطني، ص : ر 1
  .93- 3/84خطط املقريزي 
  اجمللد األول

                                    
17  |496  

=========================================  
  عصر املؤلف: الفصل األول

  :وأما عن أبرز األحداث اليت حصلت يف الفرتة اليت عاشها املؤلِّف فهي كاآليت
  :أّوالً 
) األوربّيني(اجلهاد اإلسالمي الذي قاده ملوك األيوبّيني مث املماليك ضّد غزوات الفرجنة  - 

اية  النصارى على العامل اإلسالمي ضمن سلسلة ما يسمى باحلروب الصليبية اليت بدأت منذ 
اية القرن السابع اهلجري، وقد كان الدافع هلذه  1القرن اخلامس اهلجري وانتهت عسكرياً  يف 

ب ثروات  احلروب الصليبية هو احلقد النصراين على العامل اإلسالمي مث الطمع واجلشع يف غزو و
عوى نصرة النصرانية واسرتجاع بيت املقدس ستارًا لذلك، ولقد خاض البالد اإلسالمية واّختاذ د

املسلمون يف هذه الفرتة معارك ضارية ضّد ثالث محالت صليبية هي احلملة اخلامسة والسادسة 
  .والسابعة
مبهامجة وحماصرة  2هـ، وقام الصليبّيون615أما احلملة الصليبية اخلامسة فقد كانت يف سنة  - 

ر، وكان سلطان الدولة األيوبية إذ ذاك امللك العادل أبو بكر الذي مات أثناء مدينة دمياط مبص
هـ، مث 616حصار دمياط، فاضطربت أمور الدولة واستطاع الصليبّيون احتالل دمياط سنة 

االنطالق منها لغزو القاهرة، وكان امللك الكامل ابن امللك العادل قد توىل السلطنة بعد وفاة أبيه، 
ري العام، واستنجد بأخويه امللك عيسى صاحب دمشق، وامللك األشرف صاحب ونادى بالنف

حلب فحضرا جبيوشهما خلدمته، ملا اجتمعوا ساروا إىل دمياط والتقوا مع الصليبّيني يف املنصورة سنة 
  هـ يف معركة فاصلة كان النصر للمسلمني واهلزمية للكافرين واستسالمهم618

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أما فكرياً، فال تزال احلروب الصليبية مستمرة إىل يومنا هذا متمثلة يف الغزو الفكري الغريب  1

  .ومحالت التنصري واالستشراق بأسلحتها املتنوعة اإلعالمية والفكرية واالقتصادية



حنابرين، وملك النمسا ليوبولد السادس، ) مملكة عكا النصرانية(بقيادة ملك بيت املقدس  2
  .اجملر أندريه الثاين الذي رجع إىل بالده قبل حصار دمياط وملك
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زمية منكرة وفشل ذريع   .1وخروجهم من مصر صاغرين، وهكذا انتهت هذه احلملة 

حلملة الصليبّية السادسة فقد كانت أيضاً يف عهد الكامل ابن امللك العادل، وكان قائدها وأما ا
هـ، وفاوض 626اإلمرباطور األملاين فريدريك الثاين الذي وصل بأسطوله احلريب إىل عكا سنة 

الذي كان آنذاك بالشام خلالف بينه وبني أخيه امللك عيسى صاحب  - فريدريك امللك الكامل 
على أن يرد املسلمون إىل النصارى ما كان صالح الدين قد اسرتجعه منهم، فوقعت  - دمشق 

املصاحلة بني اإلمرباطور فريدريك وامللك الكامل على أن يردوا هلم بيت املقدس وحده دون األماكن 
  .2املقدسة اإلسالمية وأن تبقى بقية البالد بأيدي املسلمني

هـ،  637مللك الكامل على السلطنة يف مصر سنة وعندما استوىل امللك الصاحل أيوب من ا
كانت له عداوة مع بقية بين أيوب بالشام خاصة عمه امللك الصاحل إمساعيل الذي حتالف مع 
الّصليبّيني وتنازل هلم عن بعض البقاع منها طربية وصيدا ملساعدته يف حربه ضّد امللك الصاحل أيوب 

إال االستعانة بالقبائل اخلوارزمية من وراء الفرات ) رصاحب مص(فلم يكن أمام امللك الصاحل أيوب 
هـ حملاربة عسكر الشام املتحالف مع الفرجنة، وجرت معارك شديدة بني الفريقني انتصر 642سنة 

هـ، وأعاد بيت املقدس إىل السيادة 642فيها امللك الصاحل أيوب على أعدائه مجيعًا سنة 
  .3اإلسالمية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، أليب الربكات حمّمد بن أمحد بن 263- 1/258بدائع الزهور يف وقائع الدهور : ر 1
  .، البن خلكان4/172، وفيات األعيان 235إياس، اجلوهر الثمني ص 

، احلروب الصليبية يف 124، 13/123، البداية والنهاية 235اجلوهر الثمني ص : ر 2
  .، حملّمد العروسي116- 113املشرق واملغرب ص 

  .165- 13/164،البن تغري بردي،البداية والنهاية324- 6/321النجوم الزاهرة:ر 3
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بية السابعة اليت قادها ملك كان اسرتجاع بيت املقدس من النصارى سببًا يف قيام احلملة الصلي

اليت كانت هلا السيادة على األماكن  - هـ، ضّد البالد املصرية 647سنة  1فرنسا لويس التاسع
وقامت أساطيله احلربية باحتالل مدينة دمياط، وملا وصلت األخبار بذلك إىل امللك  - املقدسة 

، وخرج امللك الصاحل جبيشه لصّد الصاحل أيوب أمر بإشهار النداء يف مصر والقاهرة بالنفري عاماً 
زحف الصليبيني املّتجهني حنو القاهرة وأثناء احلرب ونشوب املعارك تويف امللك الصاحل إّال أّن زوجته 
شجرة الدر أنقذت املوقف وأخفت موته إّال عن بعض خاصة القواد وقامت معهم بتدبري األمور 

هـ، وقيادة اجليوش 648ب وتوليه السلطة سنة إىل حني وصول ويل العهد امللك توران شاه بن أيو 
ضّد الصليبيني يف معركة فاصلة قاسية كنت الغلبة فيها للمسلمني واهلزمية املنكرة للصليبيني، وأسّر 

، وبذلك 2فيها قائدهم امللك لويس التاسع الذي افتدى نفسه مببلغ كبري وعاد إىل بالده مدحوراً 
  .حلمالت الصليبية على الشرق اإلسالميانتهت هذه احلملة اليت تعترب آخر ا

أما عن جهاد ملوك دولة املمالك، فإن امللك الظاهر بيربس ملا توىل السلطنة يف مصر أخذ    
، 5، ويافا والشقيف4، وأرسوف صفد3يهاجم الصليبّني وحيرر منهم احلصون واملدن كقيسارية

هـ، حىت احنصرت 676س سنة وأنطاكية وغريها عنوة أو مصاحلة، وما إن تويف الظاهر بيرب 
  اإلمارات الصليبية يف منطقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ريدا فرنس: إفرنسيس، ويف النجوم: يف اجلوهر الثمني 1
، البداية والنهاية 368- 6/362، النجوم الزاهرة 248- 244اجلوهر الثمني ص : ر 2

  .للعروسي 122- 117، احلروب الّصليبّية ص 13/178
، 131، البن دقماق، احلروب الّصليبّية ص 292- 277اجلوهر الثمني ص : ر 3
  .للعروسي
  ).560املنجد يف األعالم ص : ر. (مدينة بفلسطني بني يافا وحيفا 4
  ).427: املرجع الّسابق، ص. (قلعة مبدينة صفد بفلسطني 5
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  .1ساحلية صغرية ال تعدو عكا وطرابلس

  :ثانياً 
ومن أبرز األحداث املؤملة يف هذه الفرتة الزمنية الغزو املغويل على العامل اإلسالمي الذي قضى 

تتار على بالد الشام هـ، واستوىل املغول ال656على اخلالفة العباسية ودمر عاصمتها بغداد سنة 
وغريها من بالد املسلمني وعاثوا يف األرض قتًال وحرقًا ودماراً وفساداً مما ال مثيل له يف التاريخ، وال 

  .حول وال قّوة إالّ باهللا العلي العظيم
  :ثالثاً 

حينما عزم التتار على غزو مصر بعد استيالئهم على الشام، اّتفق األمراء املماليك على تولية 
هـ، الذي أعد العدة ملالقاة التتار وأعلن النفري العام يف القاهرة وسائر 657لك املظفر قطز سنة امل

زموا شّر هزمية يف معركة عني جالوت  3بيان 2األقاليم باخلروج إىل اجلهاد ومقاتلة التتار الذين ا
اية اخلرافة السائدة بأن املغول ال ينهزمون، وبداية حت4هـ658سنة  رير البالد اإلسالمية ، وكانت 
  .وهللا احلمد. منهم

  :رابعاً 
هـ، بعد هدمها 659إعادة اخلالفة العباسية يف مصر على يد امللك ظاهر بيربس سنة 

  وانقطاعها يف بغداد، وتولية املستنثر باهللا أمحد بن اإلمام الظاهر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).37: املرجع الّسابق، ص. (انقلعة بالقرب من قضاء النبطية جبنوب لبن 1
، 76/ معجم البلدان : ر. (بليدة شرق دارين بني بيسان ونابلس من أعمال فلسطني 2

  ).ياقوت احلموي
  ).3/60معجم البلدان : ر. (مدينة باألردن بالغور الشمايل 3
، للمقريزي 2/238، اخلطط 1/431، السلوك 269- 264اجلوهر الثمني ص : ر 4

  .82- 7/79النجوم الزاهرة 
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  .1باهللا حمّمد اخلالفة العباسية ومبايعته بالقاهرة

ر املؤلِّف تلك كانت أهّم األحداث وأبرزها يف عصر املؤلِّف باختصار، ويهمنا اآلن معرفة دو 
  فيها، وما مدى تأثريها فيه؟

ا  - رمحه اهللا  - اليت ترمجت للمؤّلف  2مل تذكر املصادر ّ دوراً بارزاً له يف تلك األحداث، إّال أ
مدة وواليا عليها مدة  3ذكرت أّن املؤلِّف صاحل بن احلسني اجلعفري كان قاضيًا يف مدينة قوص

حبكم  - ان له دور علمي أثناء احلروب الصليبية وغريها أخرى، وقد استنجت من ذلك أّن املؤلِّف ك
يف حّث الناس  - ما تواله من الوظائف املهّمة يف الدولة ومكانته االجتماعية والعلمية والقيادية 

على اجلهاد واخلروج لصّد الغزاة ومحاية األعراض والبالد، وترغيب الناس يف الصدقة، ومجع األموال 
نما أعلن امللك الكامل وامللك الصاحل وامللك املظفر قطز النفري العام يف إلعداد اجليوش، خاصة حي

  .مصر
وجبانب جهاد املؤلِّف بالسيف والسنان كان له أيضاً جهاد القلم واللسان واحلّجة والربهان ضّد 

م من اليهود، وبيان فساد دينهم وما هم عليه من الباطل واخلذالن   .الصليبّيني وأعوا
: () ا اجلانب حبسب ما وقفت عليه من كتبه يف الّرّد على اليهود والنصارى ومنهاويظهر لنا هذ

  ).البيان الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود(، و)الّرّد على النصارى(و
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .232- 13/231، البداية والنهاية 185- 179اجلوهر الثمني ص : ر 1
  : ).ر. (ملصادرسيأيت ذكر هذه ا 2
) كم800(، تبعد عن القاهرة )حمافظة قنا(مدينة يف مصر على ضفة النيل الشرقية : قوص 3

أوىل مدن الصعيد وثانية ) م14القرن (تقريباً يف جنوب الصعيد، أصبحت يف القرن السابع اهلجري 
تجار القادمني من املدن املصرية، فكانت مدينة كبرية عظيمة وأهلها أرباب ثروة واسعة وهي حمط ال

ا من البالد اجلنوبية ، لياقوت احلموي، 4/413معجم البلدان : ر. (عدن، وهي شديدة احلر لقر
  ).1407، املوسوعة امليسرة 558املنجد يف األعالم ص 
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أنّه كان ) البيان الواضح(وقد أكد لنا املؤلِّف أداءه هلذا الواجب يف ذكره سبب تأليف كتابه 

  .1من باب الذَّبِّ عن الدين واجلهاد القامع للملحدين
  :احلالة االجتماعية

ين طبقة أهايل البالد األصلّيني السنّيني الذ: كان اجملتمع املصري يتألف من عدة طبقات
يؤلفون األغلبية الساحقة من املصرّيني، مث طبقة املغاربة الذين قامت الدولة الفاطمية على أكتافهم 
ويدينون باملذهب الشيعي مذهب الفاطمّيني، مث طبقة األتراك الذين كثر عددهم يف مصر منذ أيام 

ي، مث طبقة هـ، وظهر أمرهم يف عهد اخلليفة احلاكم الفاطم292- 254الدولة الطولونية سنة 
وظهر . هـ357- 355السودانّيني الذين كثر عددهم يف مصر منذ أيام كافور اإلخشيد سنة 

م ضّد األتراك ، مث ظهرت طبقة أخرى يف عهد 2أمرهم منذ أيام احلاكم الفاطمي الذي استعان 
عهد  املماليك وهم التتار الذين قدموا إىل مصر يف أوائل عهد السلطان بيربس وازداد عددهم يف

  .3هـ695السلطان كتبغا سنة 
اليت تدفع ) وهم اليهود والنصارى(كما كان يعيش يف اجملتمع املصري املسلم طائفة أهل الّذّمة 

وقد . اجلزية للدولة اإلسالمية مقابل محايتها ومتتعها حبريتها الّدينية يف ظّل التسامح اإلسالمي
  :و اآليتتعددت فرق أهل الكتاب وطوائفهم يف مصر على النح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أ/  5ورقة ) البيان الواضح املشهود: (مقدمة كتاب: ر 1
، 4/627، علّي إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم 461مصر يف العصور الوسطى ص : ر 2
  .حسن إبراهيم. ، د628
  .علّي إبراهيم. ، د478مصر يف العصور الوسطى ص : ر 3

  اجمللد األول
                                    

23  |496  



=========================================  
  عصر املؤلف: الفصل األول

  :أما اليهود فكانوا أقلية بالنسبة للنصارى، وينقسمون إىل ثالث فرق رئيسة هي
وهم مجهور اليهود، ومنهم يكون رئيس اليهود املشرف على الطوائف : فرقة الربانّيني - 1

  .اليهودية األخرى
  .مث يليهم يف العدد فرقة القرائني - 2
  .1وكانوا أقلية صغرية العدد يف مصر) أو السامرة(مث فرقة السامرّيني  - 3

ا، وقد أحصى املقريزي إحدى عشرة كنيسة  وقد كان لكّل من فرق اليهود كنائسها اخلاّصة 
  .2دث يف اإلسالم على حّد قولهيف القاهرة والفسطاط وأقاليم البالد املصرية، وكّلها حم

  :أما النصارى فقد انقسموا إىل ثالث فرق رئيسة هي
  .وهم األقباط الذين ميثلون أغلبية النصارى يف مصر) مذهب اليعقوبية(اليعاقبة  - 1
م يف غالبيتهم من أصول غري : امللكية أو امللكانية - 2 وهم أقلية بالنسبة لليعاقبة كما أ

  .هم، ومن ّمث اشتدت العداوة بينهم وبني األقباطمصرية كالروم وغري 
ا يتوىل تنظيم الشؤون الداخلية جلماعته وفقًا لقوانينهم  وكان لكل فرقة بطريرك خاص 
ا، وحتديد مواعيد أعيادهم وموامسهم وتنظيم عالقة  واإلشراف على الكنائس واألديرة وما يتعلق 

  .3أبناء طائفته بالدولة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، للقلشندي268، 257، 3/253، 388، 11/385صبح األعشى : ر 1
  .474، 2/463اخلطط  2
. ، د180- 103، 34، أهل الذمة ص 397، 395، 11/392صبح األعشى : ر 3

  .قاسم عبده
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  .1وهم أقلية صغرية العدد يف مصر: النسطورية - 3



م  وقد انتشرت كنائس النصارى يف كّل أحناء مصر، وكانت غالبيتها ملكًا لليعاقبة حبكم كو
األغلبية، فقد أحصى املقريزي ما يزيد على اثنتني ومثانني كنيسة لليعاقبة يف الوجه القبلي، كما 

النصارى امللكية بعض الكنائس يف القاهرة والفسطاط، ووجدت بعض كنائس لألرمن امتلك 
  .2والنساطرة

أما فيما يتعلق بالناحية االقتصادية يف مصر زمن األيوبّيني وعصر املماليك البحرية فقد كانت 
لضرائب اجلزية اليت كانت تصلها من اإلمارت، وا: منتعشة، وكان املال يأيتها من موارد عّدة، منها

املعتادة اليت جتىب من الشعب، إضافة إىل غنائم احلروب وغريها، ومل حتدث يف عهد األيوبّيني إالّ 
هـ استمرت حنو ثالث سنوات،كان سببها 596جماعة واحدة يف عهد السلطان العادل سنة

تعب اخنفاض مياه النيل،فانتشر القحط،وهرب الناس من مصر إىل الشام وغريها ومات الناس من ال
  .3واجلوع واشتّد الغالء

تلك صورة موجزة عن اجملتمع املصري زمن املؤّلف، نتعرف من خالهلا بعض املؤثّرات يف 
شخصية املؤّلف وتكوينه، إذ ال خيفى أن للبيئة االجتماعية اليت حتيط باإلنسان تأثريًا فيه بصورة 

  .مباشرة أو غري مباشرة، سلباً أو إجياباً 
على اّتصال وثيق  - حبكم وظيفته قاضيًا ملدينة قوص وواليًا عليها  - ف وقد كان املؤلِّ    

م،  مبختلف طبقات الشعب مسلمهم وذميهم، كبريهم وصغريهم، واطالع على أمورهم ومشكال
  وحتكيم شرع اهللا فيهم وإقامة العدل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، البن دقماق107صار ص ، االنتصار لواسطة عقد األم2/510خطط املقريزي  1
، 109- 107، االنتصار لواسطة عقد األمصار ص 518- 2/516خطط املقريزي  2

  .قاسم. ، د130، 129أهل الّذّمة ص 
، مصر يف العصور الوسطى 29، 13/22، للمقريزي، البداية والنهاية 1/156السلوك  3

  .383- 380ص 
  اجمللد األول

                                    
25  |496  

=========================================  
  عصر املؤلف: الفصل األول



والقسط بينهم، وقد كان لالحتكاك املباشر بني املؤلِّف القاضي واليهود والنصارى أثر يف 
تأليف كتبه يف الّرّد اليهود والنصارى، خاصة إذا ما علمنا أن مدينة قوص من املدن الرئيسة اليت  

الذي قام برحلة إىل مصر يف  - فيها عدد كبري من الّذمّيني، فقد ذكر بنيامني التطيلي  كان يعيش
، كما ذكر املؤرخ املقريزي أنه كان بقوص 1أنّه وجد بقوص حوايل ثالمثائة يهودي - عصر األيوبّيني 

 ، فقد كان من الطبيعي أن يقوم املؤلِّف الفقيه جبوابه يف2وأسوان إحدى عشرة كنيسة للنصارى
الدعوة إىل اإلسالم بأن يبّني لليهود والنصارى بطالن ما يعتقدونه من العقائد الفاسدة وما 
يتمسكون به من الشريعة املنسوخة والكتب احملرفة ويقّدم هلم النصيحة الواجبة املؤّيدة باألدلة النقلية 

املؤلِّف أن من أسباب والرباهني العقلية العتناق اإلسالم واالنضمام إىل أهل اإلميان، وقد أوضح 
ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك {: هو القيام مبا أُِمر به املسلمون يف قوله تعاىل) التخجيل(تأليفه لكتاب 

ْوِعَظِة اَحلَسَنِة َوَجاِدهلِْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 
َ
، كما بنيَّ املؤلِّف خالل كتابه بعضًا من }بِاِحلْكَمِة َوامل

ة عن طريق املناظرة واحملاورة ألحبار اليهود والنصارى بإبطال شبههم وإقامة نشاطه يف جمال الدعو 
  .احلّجة عليهم وإلزامهم باالعرتاف بنبّوة سيدنا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
طبعة بغداد سنة  - ، ترمجة وتعليق عزرا حداد 173ص ) رحلة بنيمني التطيلي(كتاب : ر 1

  .قاسم عبده.،د21،60م،نقًال من كتاب أهل الّذّمة يف مصر ص 1945
  .3/579اخلطط : ر 2
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  :احلالة العلمية

العامل اإلسالمي من التتار والصليبّيني تركت آثاراً إّن احلوادث املؤملة والغزوات املتكررة على 
سّيئة وخطرية على احلركة العلمية، فقد قتل األئمة والعلماء وهدمت املساجد واملدارس وأحرقت 
املكتبات وأتلفت الكتب، ولكن على الرغم من ذلك فإن احلركة الفكرية والثقافية يف ذلك العصر  

  :ظهر األئمة والعلماء واألعالم يف خمتلف العلوم منهم كانت مزدهرة ازدهاراً كبرياً، فقد



هـ، وعبد اهللا بن أمحد بن حمّمد بن 606: حمّمد بن عمر بن حسني الرازي املفسر ت سنة
: هـ، وعلي بن حمّمد الشيباين املعروف بابن األثري املؤرخ ت سنة620: قدامة املقدسي، ت سنة

هـ، وابن التلمساين 643: الصمد السخاوي ت سنةهـ، وعلم الدين علّي بن حمّمد بن عبد 630
: هـ، وابن احلاجب عثمان بن عمر ت سنة644: شرف الدين عبد اهللا بن حمّمد الفهري ت سنة

هـ، والعّز ابن عبد السالم 658: هـ، وجنم الدين خمتار بن حممود الزاهدي الغزميين ت سنة646
أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطيب املفسر  هـ، وحمّمد بن660: املعروف بسلطان العلماء ت سنة

هـ، وشهاب الدين أمحد 676: هـ، وأبو زكريا حيىي بن شرف الدين النووي ت سنة671: ت سنة
م684: بن إدريس القرايف ت سنة   .هـ، وغريهم ممن يصعب حصرهم واإلحاطة 

يف العلوم املختلفة كما نشطت مراكز علمية يف األندلس وغريها، وانتشرت املؤلَّفات النافعة 
وتنافس الناس على اقتنائها ودراستها وقد ساعد على هذه احلركة العلمية وازدهارها عّدة عوامل من 

  :أبرزها
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اعتناء امللوك والوالة بالعلم وتشجيعهم وإكرامهم للعلماء - 1
  .ولة واحرتام الناس هلم وتقديرهمتويل العلماء للمناصب املهّمة والعالية يف الدّ  - 2
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  .كثرة املدارس واملراكز العلمية اليت تنشأ يف البالد اإلسالمية  - 3
  .ارس وانتشار املكتبات العلمية العاّمة واخلاّصةتوافر خزائن الكتب يف املساجد واملد - 4

وقد توافرت تلك العوامل يف مصر، حيث عاش املؤلِّف رمحه اهللا، فقد عرف عن ملوك 
: األيوبّيني واملماليك حبهم وتقديرهم للعلم والعلماء، فكان السلطان صالح الدين األيويب ت سنة

م وحيسن589 م وأخذه عنهم  هـ، حيّب العلماء وأهل اخلري ويقر إليهم، حىت صار لكثرة خمالطته 
، وكذلك كان ابنه بعده امللك العزيز عثمان الذي مسع احلديث من احلافظ 1من كبار الفقهاء

، وكذلك كان من بعده امللك العادل أبو 2السلفي والفقيه أيب طاهر بن عوف الزهري وغريهم
  .3بكر



هاء كّل ليلة ويتحدث معهم ويشاركهم يف مث كان امللك الكامل الذي حيضر جملسه الفق
م إليه، فقد أهدى 4علومهم ويبيت معهم كواحد منهم ، ويتنافس العلماء يف إهداء كتبهم ومؤلَّفا

البيان الواضح : (وتسّمى أيضاً ) العشر املسائل: (إليه املؤلِّف صاحل بن احلسني اجلعفري كتابه
هـ، وأهداه إليه ليقمع 618فه يف عهد الكامل سنة الذي ألّ ) املشهود من فضائح النصارى واليهود

  به أشطان طاغية الروم األبرت الشيطان الذي أرسل إىل السلطان الكامل عّدة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56، 8/9، النجوم الزاهرة 225، 224اجلوهر الثمني ص : ر 1
، النجوم الزاهرة 230 ، البن خلكان، اجلوهر الثمني ص3/251وفيات األعيان : ر 2

6/127 -129.  
  .6/163النجوم الزاهرة : ر 3
، 228، 6/227، النجوم الزاهرة 238، اجلوهر الثمني ص 5/81وفيات األعيان : ر 4

  .3/339خطط املقريزي 
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  .1مسائل يطلب من املسلمني اجلواب عنها، وكان ذلك سبب تأليف املؤلِّف لذلك الكتاب
إىل ) أدلة الوحدانية يف الّرّد على النصرانية: (كما أهدى اإلمام أمحد بن إدريس القرايف كتابه

  .2السلطان الكامل
م ويسمع منهم ويبالغ يف إكرامهم وكذلك كان امللك الصاحل جنم الدين يكرم العلماء وحيّبه

  .3وجيري على أهل العلم اجلرايات
أما عن ملوك املماليك فإن السلطان الظاهر بيربس كان حمّبًا للعلماء ومقربًا هلم، وبىن املدارس 

  .4واجلوامع الكثرية
  :5أما عن املدارس واملراكز العلمية فقد كانت كثرية جّداً، نذكر منها

  .هـ566وقد بناها السلطان صالح الدين يف عاماملدرسةالناصرية - 1
  .هـ572املدرسةالصالحية وبناها السلطان صالح الدين يف عام - 2



هـ، وكان من أكابر 596: املدرسة الفاضلية أسسها القاضي الفاضل عبد الرحيم ت سنة - 3
  .العلماء يف عصر األيوبّيني

أبو نصر إمساعيل بن ثعلب اجلعفري املدرسة الشريفية وقفها األمري الشريف فخر الدين  - 4
  .هـ612: الزيين أحد أمراء مصر يف الدولة األيوبية ت سنة

  .هـ621املدرسة الكاملية وهي دار احلديث بناها امللك الكامل يف عام  - 5
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5، 4خمطوط، الورقات  - ) البيان الواضح املشهود: (مقدمة كتاب 1
  .، حتقيق عبد الرمحن دمشقية21- 19ص ) أدلة الوحدانية(كتاب   مقدمة: ر 2
  .6/331، النجوم الزاهرة 340، 2/308السلوك : ر 3
  .1/27، عصر سالطني املماليك 7/181النجوم الزاهرة : ر 4
  .270- 2/257، حسن احملاضرة 383- 3/313للتوسع خطط املقريزي : ر 5
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املدرسة الصاحلية وهي أربع مدارس للمذاهب األربعة بناها امللك الصاحل جنم الدين أيوب  - 6
  .هـ639يف عام 
  .هـ662املدرسة الظاهرية وبناها امللك الظاهر بيربس يف عام  - 7

ارس وغريها تعىن بتدريس العلوم الدينية واألدبية والعقلية، كما كانت تلك وكانت هذه املد
ا خزائن الكتب  اليت حتتوي على أّمهات الكتب ) املكتبات(املدارس واملساجد والقصور تلحق 

  .وأنفسها وأوسعها يف سائر العلوم
العلمي وعلى حتصيل بذلك نرى أن البيئة العلمية احمليطة باملؤلِّف ساعدته كثريًا يف تكوينه 

العلم واالجتهاد فيه حىت أصبح من العلماء البارزين الذين كانت هلم التصانيف العديدة املفيدة 
ونال ثقة الوالة واحلكام يف تعيينه قاضيًا يف مدينة قوص وواليًا عليها، خاّصة إذا ما علمنا أن مدينة 

بّيون على فلسطني وعلى ثغورها فازداد قوص قد نشطت أثناء احلروب الصليبية حينما استوىل الصلي
خطرهم وأصبح الطريق املألوف حلجاج بيت اهللا احلرام غري مأمون، فأصبحت مدينة قوص من 



ا  ا حجاج بيت اهللا القادمني من األندلس ومشال أفريقيا، فكثرت  املدن الرئيسة املهّمة اليت ميّر 
وا فيها، وبزغ منها علماء يف خمتلف العلوم، وكثر املدارس واملعاهد واملساجد وقصدها العلماء ونزل

ا أصبحت حمط رحال احلجيج   .1فيها األدباء والشعراء؛ ألّ
مشس الدين أبو عبد اهللا حمّمد بن : ومن هؤالء العلماء الذين درسوا العلم وَدرَّسوه يف قوص

ندي الدشنادي ، وجالل الّدين أمحد بن عبد الرمحن الك2هـ688: حممود األصفهاين تويف سنة
  ، والقاضي3هـ677تويف بقوص سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، علّي عبد احلليم حممود، 230، 229الغزو الصليبيب والعامل اإلسالمي ص : ر 1

  .1/1407املوسوعة امليسرة 
  .2/164، للسبكي، حسن احملاضرة 8/101طبقات الشافعية : ر 2
  .كي، للسب8/20طبقات الشافعية : ر 3
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اء الدين القفطي هبة اهللا بن عبد اهللا بن سيد الكل، كان قيمًا باملدرسة النجيبية قوص تويف 

د بن علّي بن وهب القشريي، تفقه على والده ، وتقي الدين بن دقيق العيد حممّ 1هـ697سنة 
، واحلسني بن أيب بكر بن عياض بن موسى السبيت القوصي تويف سنة 2هـ702: بقوص وتفي سنة

  .، وغريهم3هـ682
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8/390طبقات الشافعية : ر 1
  .9/207طبقات الشافعية : ر 2
  .3/317معجم املؤلِّفني : ر 3
  لد األولاجمل
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  حياة املؤلِّف

إّن بعض الّشخصيات الّتارخيية ال حتظى مبا تستحّقه من االهتمام والدراسة من املؤرخني على 
  .وصفات عديدة تؤهلهم لذلك الرغم من متيز تلك الّشخصيات مبميزات

. وإّن املؤلِّف صاحل بن احلسني اجلعفري من أولئك الذين َقلَّ حّظهم ونصيبهم عند املؤرخني
وقد بذلت ما يف وسعي من اجلهد والوقت سعيًا وراء ترمجة وافية للمؤلِّف يف بطون كتب املؤرّخني 

اليت ذكرت تاريخ والدة  1التارخييةوالتاريخ،  وبعد توفيق اهللا عزوجل وقفت على بعض املصادر 
. املؤلِّف، ووفاته وبعض املعلومات املهمة عنه علمًا بأن من سبقين إىل دراسة املؤلِّف وآثاره؛ وهو د

الّرّد على النصارى، لصاحل بن احلسني (حمّمد حممد حسانني الذي قام بدراسة شاملة وحتقيق كتاب 
ؤلِّف، واكتفى يف الرتمجة مبا يف كتاب كشف الظنون حلاجي مل يذكر تارخيي والدة ووفاة امل) اجلعفري

  .خليفة وتاريخ األدب العريب لربوكلمان
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ذكرت ترمجة املؤلِّف يف املصادر اآلتية 1
  .هـ726، أليب الفتح اليونيين املتوىف سنة 2/438ذيل مرآة الزمان 

خمطوطة بدار الكتب املصرية، ورقة (هـ 745ملتوىف سنة تاريخ اإلسالم، للحافظ الذهيب ا
  )هـ680- 663أ للسنوات /74

  .هـ764، صالح الدين الصفدي املتوىف سنة 16/256الوايف بالوفيات 
  .، حاجي خليفة1/379كشف الظنون 
  .، إمساعيل البغدادي5/422هداية العارفني 
  .، عمر رضا كحالة5/6معجم املؤلِّفني 

، 141، 36لدفاعي يف اللغة العربية بني املسلمني والنصارى واليهود ص األدب اجلديل وا
  ).باللغة األملانية(، للمستشرق مورتز 409

  ).باألملانية(، كارل بروكلمان 1/766، والذيل 1/553تاريخ األدب العريب 
  اجمللد األول
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  :امسه ونسبه - 1
  .1هو صاحل بن احلسني بن طلحة بن احلسني بن حمّمد بن احلسني اهلامشي اجلعفري الزينيب

فنسبة إىل ) اجلعفري(نسبة إىل بين هاشم القرشّيني، وأما لقب ) اهلامشي(ومن املعلوم أن لقب 
ر وذي اجلناحني، شهيد مؤتة رضي اهللا عنه وينتسب إليه جعفر بن أيب طالب، امللقب بالطيا

، وحمّمد بن إمساعيل بن جعفر بن 2مجاعة، منهم أبو احلسن علّي بن احلسن اجلعفري السمرقندي
، واألمري الكبري الشريف فخر الدين أبو نصر 3إبراهيم بن حمّمد بن علّي بن عبد اهللا بن جعفر

، وحمّمد بن 4علب بن يعقوب بن مسلم اجلعفري الزينيبإمساعيل بن حصن الدولة فخر العرب ث
  .5احلسن بن العريب بن حمّمد احلجوي اجلعفري الزينيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
كذا أورده أبو الفتح اليونيين يف ذيل مرآة الزمان، ومبثله أورده الذهيب ما عدا ذكر اسم اجلّد   1

أما الباقون فقد ذكروه . ل ذلك نقله الصفدي عن الذهيبومبث). احلسني(الرابع يف النسب وهو 
  .صاحل بن احلسني اجلعفري: خمتصراً كاآليت

ذيب األنساب  2   .1/283ذكره ابن األثري اجلزري يف اللباب يف 
  .10/446ذكره الزبيدي يف تاج العروس من جواهر القاموس  3
حلاج والزائرين وأحد أمراء مصر كان أمري ا: ، وقال عنه3/332ذكره املقريزي يف اخلطط  4

وّمت بناؤها سنة اثنيت عشرة ) املدرسة الشريفية(يف الدولة األيوبية، أوقف مدرسة نسبت إليه باسم 
  .وستمائة وهي من مدارس الفقهاء الشافعية ا هـ

الفكر السامي (، للزركلي، مقدمة حتقيق كتاب 6/96األعالم : ر(هـ، 1376تويف سنة  5
  ).للدكتور عبد العزيز القارئ) ه اإلسالمييف تاريخ الفق
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، وهلم قرية تنسب 2بالصعيد األعلى وهم قبائل كثرية 1وقد سكن اجلعافرة مبصر يف إسنا
ويرى األستاذ عبد اهللا . 4وا بادية أصحاب شوكة حيالفون األموّيني املقيمني هنالكوكان. 3إليهم

م هاجروا إىل أرض األمشونّيني  خورشيد أن اجلعافرة عاشوا يف مصر منذ القرن الثالث على األقل وأ
  .5يف هجرة قريش إىل تلك املنطقة

عبد اهللا اجلواد بن جعفر الطيار،  فنسبة إىل بطن من ولد علّي الزينيب ابن) الزينيب(وأما لقب 
  . - رضي اهللا عنها  - ، وأّمها فاطمة الزهراء  - رضي اهللا عنـه  - بنت علّي  6نسبة إىل أّمه زينب

  :كنيته ولقبه  - 2 
، ولكن مل تذكر تلك املصادر 7)أبو البقاء: (أمجعت املصادر اليت ذكرت املؤلِّف على أن كنيته

  .عدد أوالده أو أمساءهم
  :تهر املؤلِّف بلقبني مهاوقد اش
  .، ذكره اليونيين والذهيب والصفدي)تقي الدين: (األّول
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/1399موسوعة املنسرة : ر. (وهي اآلن من املدن الكبرية مبحافظة قنا املصرية 1
، البن منظور، معجم 17/235، للزبيدي، لسان العرب 10/447تاج العروس : ر 2

، لياقوت احلموي، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة 4/235، 3/247، 1/121بلدان ال
  .، عمر رضا كحالة1/191

  .، للسيوطي65لب اللباب يف حترير األنساب ص : ر 3
  .، للمقمريزي32البيان واإلعراب ص : ر 4
  .25القبائل العربية يف مصر يف القرون الثالثة األوىل للهجرة ص : ر 5
قال ابن . بنت علّي بن أيب طالب اهلاشيمة، سبطة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمزينت  6
ا ولدت يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، زوجها أبوها ابن أخيه عبد اهللا بن جعفر : "األثري إ

،وينسب إليهايف )8/100اإلصابة:ر".(فولدت له أوالداً، وكانت مع أخيها ملا قتل
عمر   2/91،99أعالم النساء:ر.(هـ،ودفنت بقناطرالسباع مبصر65ة مصرمسجدها،توفيت سن

  ).كحالة
  .يف كتاب الوايف بالوفيات للصديف، ولعله خطأ مطبعي) أيب التقي(وحرفت هذه الكنية إىل  7
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ا مّدة،ذكره الذهيب والصفدي)قاضي قوص:(الثاين   .لتوليه القضاء 

  :والدته ونشأته - 3
مبصر، وكانت سنة  1ولد املؤلِّف يف سنة إحدى ومثانني ومخسائة من اهلجرة النبوية الشريفة

وفيها أيضاً والدته يف السنة اخلامسة عشرة من والية السلطان صالح الدين األيويب على مصر، 
  .2توفيت زوجة السلطان صالح الدين

وقد نشأ املؤلِّف يف بيت ساللة النبوة والعلم واإلمارة، فقد كان آلل جعفر اهلامشّيني منـزلة رفيعة 
  .يف الدولة األيوبية حيث كان منهم األمراء والقضاء

  :شيوخه وتالميذه ومؤلَّفاته - 4 
لم على عدد من أهل العلم حّىت أصبحت له املكانة مما ال شّك فيه أن املؤلِّف قد طلب الع

. العلمية اليت تؤهله لتويل القضاء يف مدينة قوص اليت تعترب ثاين املدن املصرية أمهية يف ذلك الوقت
مث توىل واليتها مّدة من الزمن، غري أن املصادر التارخيية مل تذكر لنا شيوخه وتالميذه سوى ما ذكره 

، ...وغريه وحدَّث 3إن املؤلِّف مسع من علّي بن البناء: "يخ اإلسالم فقالاحلافظ الذهيب يف تار 
  .4"وحدَّث عنه الدمياطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أ وقد وقع خطأ مطبعي يف كتاب /74، تاريخ اإلسالم ورقة 2/438ذيل مرآة الزمان : ر 1

  .ى ومثاننيالوايف بالوفيات للصفدي حيث ذكر أن املؤلِّف ولد سنة إحد
  .6/98النجوم الزاهرة : ر 2
الشيخ اجلليل املسند أبواحلسن علّي بن أيب الكرم نصربن املبارك الواسطي األصل :هو 3

راوي اجلامع عن عبد امللك الكروخي، وما : "البغدادي مث املّكي اخلالل ابن البناء، قال عنه الذهيب
ية، ومصر ودمياط وقوص، وحدَّث به مجاعة، علمته روى شيئًا غريه، حدَّث به مبّكة واإلسكندر 

،النجوم 22/248سري أعالم النبالء :ر". (هـ622مات مبّكة يف صغر وقيل يف ربيع األّول سنة 
  ).5/101،شذرات الذهب6/63الزاهرة 
عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن شرف، والعالمة احلجة : "ترجم له الذهيب فقال 4

: دمياطي، الشافعي، أحد األئمة األعالم، وبقية نقاد احلديث، ولد سنةشرف الدين، أبو حمّمد ال



هـ، واشتغل بدمياط وأتقن الفقه، مث طلب احلديث ورحل ومسع من عّدة أشياخ بدمشق 613
هـ 705: وحبران واملوصل واحلرمني، وله تصانيف متقنة يف احلديث والعوايل والفقه، تويف سنة

  ).8/218، النجوم الزاهرة 1/502بالء سري أعالم الن: ر". (بالقاهرة
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أما مؤلَّفاته؛ فقد اّتفق أبو الفتح اليونيين مع احلافظ الذهيب على القول بأن للمؤلِّف تصانيف 
على ثالثة  - بفضل اهللا عزوجل وتوفيقه  - مفيدة، لكنهما مل يذكرا أمساء مؤلَّفاته، وقد وقفت عّدة 

  :من مؤلَّفاته املعروفة هي
  .1ختجيل َمن حّرف اإلجنيل - 1
  ).كتاب العشر املسائل(؛ 2البيان الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود - 2
  .3الّرّد على النصارى - 3
  :الفقهي عقيدته ومذهبه - 5 

 4قد يتبادر إىل ذهن القارئ ألّول وهلة حينما يقرأ اسم املؤلِّف صاحل ابن احلسني اجلعفري   
، وهذا )الشيعة االثين عشرية: (أنه ينتمي إىل املذهب اجلعفري اإلمامي الرافضي، املعروف مبذهب

ىن العام الذي يدخل فيه وهٌم باطٌل، فإّن املؤلِّف صاحل بن احلسني اجلعفري من أهل السنة على املع
  ألّن الرافضة هم(مجيع املنتسبني إىل اإلسالم عدا الرافضة، وهذا اصطالح العامة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهو الكتاب الذي بني أيدينا، وسيأيت احلديث عنه 1
: رقم، وتوجد نسخة منه باملتحف الربيطاين حتت 5/6ذكره رضا كحالة يف معجم املؤلفني  2

  .16661. د.د.أ
حمّمد حممد . م، برتكيا، وقام د2246: توجد نسخة منه مبكتبة آياصوفيا حتت رقم 3

  .حسنانني بتحقيقه ونشره
وهو االسم الذي ذكرته املصادر املتأخرة ككشف الظنون وهداية العارفني ومعجم املؤلفني  4

  .41: ص: ر. وتاريخ الرتاث العريب كما تقدم بيانه



  ولاجمللد األ
                                    

37  |496  
=========================================  

  حياة املؤلف: الفصل الثاين
املشهورون عند العامة باملخالفة للسنة، فجمهور العامة ال تعرف ضّد السين إّال الرافضي، فإذا 

  .1)أنا سين، فإمنا معناه لست رافضياً : قال أحدهم
  :دلة على أّن املؤلِّف من أهل السنة على هذا املعىن ما يأيتواأل
، مث دعاؤه 2يف مقدمة كتابه بعد البسملة واَحلْمَدلة - رضي اهللا عنهم  - دعاؤه للصحابة  - 1

م أعيان األمة، وإيراده حلديثني يف فضل الصحابة   .3بأن يرضى اهللا عن الصحابة مجيعاً، وإقراره بأ
رضي اهللا  - ث اليت روواها الصحابة كأيب بكر وعمر وأيب هريرة وغريهم استدالله باألحادي - 2
  .4 - عنهم 
  .5إيراده ملناقب بعض الصحابة كأيب بكر وعمر وأنس وسعد بن أيب وقاص وغريهم - 3
ذكره لكرامات أيب بكر وعمر وعلّي والعالء بن احلضري والرباء بن مالك وعمران بن  - 4

  . - رضي اهللا عنهم أمجعني  -  6وغريهماحلصني وأيب أمامة وابن عباس 
  .7على الرتتيب - رضي اهللا عنهم  - إثباته خلالفة أيب بكر وعمر وعثمان وعلّي  - 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، البن تيمية2/221، البن تيمية، منهاج السنة النبوية 3/356جمموع الفتاوى : ر 1
  .من الكتاب احملقَّق 106: ص: ر 2
  .من الكتاب احملقَّق 131، 130: ص: ر 3
  .الباب العاشر القسم الثاين: ر 4
  .وما بعدها من الكتاب احملقَّق: ص: ر 5
  .وما بعدها من الكتاب احملقَّق: ص: ر 6
  : .ص: ر 7
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  .1نسبة إىل جعفر الطيار رضي اهللا عنه) اجلعفري(وقد تقدم بيان أن لقب 
الذي يراد به أهل السنة احملضة اخلالصة من البدع،  - أما على املعىن األخّص ألهل السنة 

قول وخيرج به سائر أهل األهواء والبدع كاخلوارج واجلهمية واملرجئة واألشاعرة وغريهم، ويبني ذلك 
فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خالفة اخللفاء الثالثة، فيدخل يف ذلك مجيع : "اإلمام ابن تيمية

الطوائف إالّ الرافضة، وقد يراد به أهل احلديث والسنة احملضة، فال يدخل فيه إالّ من يثبت الصفات 
ت القدر، وغري ذلك من إّن القرآن غري خملوق وإّن اهللا يرى يف اآلخرة، ويثب: هللا تعاىل، ويقول

 - غفر اهللا لنا له  - فعلى هذا املعىن فإّن املؤلِّف  - ، 2"األصول املعروفة عند أهل احلديث والسنة
يف بعض املسائل احملدودة اليت أشار ) التخجيل(متأثر مبنهج األشاعرة فيما يبدو يل من خالل كتابه 

  :إليها وهي كاآليت
، مث تأويله 3ي اليت يسّميها األشاعرة صفات املعاينإثباته سبع صفات هللا عزوجل، وه - 1

  .4لصفات االستواء، والنـُُّزول، والوجه، والعني، واليد، والقدم
نفيه أن يكون لشيء من أفعال اهللا تعاىل عّلة مشتملة على حكمة تقتضي إجياد الفعل أو  - 2
ويعتربونه من لوازم ) نفي الغرض عن اهللا: (، وهذا األصل تسّميه بعض كتب األشاعرة بـ5عدمه
  .التَـْنزيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويف ذلك رّد على الرافضة، فهذا رجل من آل علّي وآل جعفر ومن بين هاشم يوايل أبا بكر  1

م   .وعمر وبقية الصحابة ويتربأ ممن يعادو
  .2/221منهاج الّسّنة الّنبويّة  2
  .من الكتاب احملقَّق: ص: ر 3
  :ص: ر 4
  .من الكتاب احملقَّق: ص: ر 5
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، وهذه 1)إّن النـُُّزول والصعود واحلركة والسكون هي أدلة حدث العامل عند احملّققني: (قوله - 3

دليل (يف االستدالل على حدث العامل مث االستدالل على وجود اهللا، ويسّمونه طريقة األشاعرة 
  ).احلدوث والقدم

ومع ذلك فإنّه ال جيدر بنا أن نسند الرأي إىل الشخص جملرد أنه ذكره يف كتاب له، بل ينبغي 
ه أن نعرف أّوَالً◌ الظروف اليت أحاطت باملؤلِّف حني أّلف الكتاب الذي حنن بصدده، هل أّلف

  .2لنفسه أو لغريه؟ وحتت أي تأثري عامل من العوامل أّلفه؟
قد أّلف كتابه يف الّرّد علىاليهود والنصارى خاّصة، فهو  - رمحه اهللا  - فما هو ظاهر أّن املؤلِّف 

يورد أحيانًا على اخلصوم كثريًا من االعرتاضات واآلراء اليت ال يرتضيها هو كدليل عقلي ميكن 
ا اخلصم وال يستطيع اخلصم االستدالل به على م ا يريده، ولكن يورده على أنه جيوز أن يعارض 

ا، ومقصوده من ذلك أن يبّني للخصم أن اآلراء الباطلة كافية أن يدخض  أن يدفع معارضته 
  .بضها بعضاً 

مبنهج األشاعرة يرجع إىل نشأته  - عفا اهللا عنا وعنه  - كما يبدو يل أّن سبب تأثر املؤلِّف 
يف كنف الدولة األيوبية اليت كان ملوكها وقضاؤها قد تلقوا العقيدة األشعرية وحفظوها من  وحياته

م، فحملوا كافة الناس يف أيام دولتهم على التزامه يف مواجهة املذهب الفاطمي الشيعي،  أساتذ
 وكان هذا هو السبب يف اشتهار مذهب األشعري وانتشاره يف أمصار اإلسالم حبيث نسي غريه من

  .3املذاهب وجهل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الكتاب احملقَّق، وقد قمت بالتعليق على تلك املواضع ببيان مذهب أهل السنة : ص: ر 1
  .واجلماعة فيها وإبطال بعض شبه املخالفني، وهللا احلمد

  .،بتصرف56ص ) افت الفالسفة للغزايل(سليمان دنيا لكتاب . مقدمة حتقيق د:ر 2
  .306، 280، 3/279خطط املقريزي : ر 3
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نقول كما قال اإلمام الذهيب يف حّق  - رمحه اهللا تعاىل  - ويف ختام احلديث عن عقيدة املؤلِّف 
ا : "تادة بن دعامة الذي كان يرى القدر، قالاملفّسر ق لعّل اهللا يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد 

تعظيم الباري وتْنزِيهه، وبذل وسعه، واهللا حكم عدل لطيف بعباده، وال يسأل عما يفعل، مث إّن 
عرف الكبري من أئمة العامل إذا كثر صوابه، وُعلم حتريه للحّق، واّتسع علمه، وظهر ذكاؤه، و 

وال نقتدي به يف . صالحه وورعه واتّباعه، ويغفر له زَلُله، وال نضلله ونطرحه وننسى حماسنه، نعم
  .1"بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك

أما مذهبه الفقهي فإنّه كان شافعي املذهب فيما يبدو يل، حيث كان مؤّسس الدولة األيوبية 
ى الدولة الفاطمية الشيعية، فصرف مجيع القضاة صالح الدين شافعياً، وعمل على القضاء عل

الشيعّيني وعني بدهلم قضاة من الشافعية السنّيني وفـَوَّض القضاء لصدر الدين عبد امللك بن درباس 
الشافعي، فلم يستنب عنه يف أقاليم مصر إّال من كان شافعي املذهب مثله، ومن مث انتشر املذهب 

  .2اليمالشافعي يف مصر وما تبعها من األق
وبقي األمر كذلك يف مصر طوال عهد األيوبّيني وطرفا من عهد املماليك إىل أن ويل أمر مصر 

شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي واستمر ذلك : السلطان بيربس الذي َوىلَّ مبصر والقاهرة أربعة قضاة
  .3من سنة مخس وستني وستمائه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5/271بالء سري أعالم الن: ر 1
، أليب شامة، تاريخ 1/191، الروضتني يف أخبار الدولتني 3/297خطط املقريزي : ر 2

حسن إبراهيم حسن، مصر يف العصور الوسطى ص . ، د379، 4/378اإلسالم السياسي 
  .علّي إبراهيم حسن. ، د349
  .3/280خطط املقريزي : ر 3
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  :شخصيته العلمية وثناء العلماء عليه - 6



شخصية علمية فّذة متعددة اجلوانب وذا ثقافة واسعة متنوعة،  - رمحه اهللا  - لقد كان املؤلِّف 
ذكره املؤّرخون يف ترمجته، وموجز القول يف  يدلّنا على ذلك بعض آثاره العلمية اليت وقفت عليها وما

  :ذلك أنّه كان ُمتخِصصاً يف العلوم اآلتية
علم الفقه وأصوله، يدّل على ذلك توليه القضاء يف مدينة قوص، فإّن من شرط القاضي  - 1

  .1أن يكون من أهل االجتهاد
ذا العلم وبروزه فيه علم األديان وخاّصة اليهودية والنصرانية، ويبدو لنا اهتمام املؤلِّ  - 2 ف 

ختجيل َمْن حرَّف : (واشتهار ذلك عنه بني العلماء فيما َصرَّح به املؤلِّف يف مقدمة كتابه
البيان الواضح املشهود يف فضائح : (، إضافة إىل بعض مؤلَّفاته اليت عثرت عليها وهي2)اإلجنيل

  .اوقد تقدم احلديث عنه) الّرد على النصارى(، و)النصارى واليهود
علم املناظرة واجلدل، وهو ظاهر يف كتبه السابقة اليت تبّني أّن املؤلِّف ذو نفس طويل يف  - 3

ا فإنه يأيت باألدلة النقلية العقلية  املناظرة واإلقناع، فإذا أراد إثبات مسألة أو نفيها وبيان بطال
قاش من مجيع الوجوه ويأخذ مبجامع القول واملسألة ويسّد على خصمه الطريق ويواصل البحث والن

  .واجلوانب احملتملة حّىت يلزم اخلصم ويفحمه
بعض املناظرات واجملادالت اليت جرت بينه وبني ) التخجيل: (وقد ذكر لنا املؤلِّف يف كتابه   

  ، وهذا3أحبار اليهود والنصارى يف بيان بطالن ما يعتقدونه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عبد الفتاح احللو. عبد اهللا الرتكي، ود. ، البن قدامة، حتقيق د14، 14/12املغين : ر 1
  .من الكتاب احملقَّق: ر 2
  .، وغريها من املواضع يف الكتاب احملقَّق: ص: ر 3
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  .دليل آخر على متكنه يف املناظرة ومقارعة اخلصوم

علم األدب، ويبّني لنا اهتمام املؤلِّف باألدب وبروزه فهي أيضًا ما ذكره أبو الفتح اليونيين  - 4
  ).وله خطب حسنة ونظم جيد...بأنه كان أحد الفضالء العارفني باألدب وغريه(يف ترمجة 



  ...".باألدب وله خطب ونظم ونثربأنه كان عارفاً : "وقال فيه الذهيب
الوايف بالوفيات وأراد أن يضيف على ما : (ونقل ذلك عنه صالح الدين الصفدي يف كتابه

نقله من الذهيب بعض األبيات الشعرية للمؤلِّف إّال أّن النسخة املخطوطة لكتاب الوايف بالوفيات 
  .1األبيات الشعريةفيها بياض مبقدار مخسة أسطر يف املكان الذي ذكرت فيها تلك 

: ومما يدل على سعة اطالع املؤلِّف على األدب والشعر استشهاده باألبيات الشعرية يف كتابه
  .وكثرة إيراده هلا 2)التخجيل(

وقد عثرت على منظومة نثرية للمؤلِّف، تظهر الناحية األدبية فيه، وهي صيغة ميني مغلظة كتبها 
ا اليهود والنصارى يف   : الشيء اخلطري ونّصها كاآليتاملؤلِّف ليحلف 

ا النصارى يف املال اخلطري: " - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف  حيضر : ميني مغلظة حيلف 
النصراين إىل الكنيس يف أّول الصوم الكبري وجيتمع عليه مشائخ دينه فإن كان ذلك حبضرة 

ماسك الكّل، خالف ما يرى وما ال  واهللا إله إبراهيم: قل: ، أو نائبه فهو أوىل، ويقال له3اجلاثليق
يرى، صانع كّل شيء ومتقنه، الّرّب ال أعبد سواه، وال أعتقد إّال إيّاه ما تستحّق علّي شيئًا مما 

  تدعيه على
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/257الوايف بالوفيات : ر 1
  .من الكتاب احملقَّق: ص: ر 2
  .كبري قساوسة النصارى ورئيسهم  3
  لد األولاجمل
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مقتضى عقدك وموجب شرعك وإّال فربئت من الثالوث وجحدت األب وكذبت االبن  
حبيضة  1ت اهليكلوكفرت بروح القدس، وخلعت دين النصرانية والتزمت دين احلنيفية، وضمخ

فيما شهد به  3يف جهنم، وقلت إّن املعمداين 2يهودية، ورفضت مرمي وقرنت مع اإلسخريوطي
 5وجميء الفارقليط 4ليسوع كذاب، وأّن املسيح كآدم خلقه اهللا من تراب، وكفرت بإحياء العازر

ن كانت ذميت لك ، وعلى جزم الثالمثائة والثمانية عشر، وإ6اآلخر، وتربأت التالميذ االثين عشر



، وبصقت يف 7مشغولة ونييت يف حلفي هذا مدخولة، فكسرت الصلبان ودست برجلي القربان
، واعتقدت أّن جممع نقية كفر وفجر، وأن يوسف النجار 8)كرياليصان: (وجوه الرهبان عند قوهلم

عطلت الناقوس زىن بأم يسوع وعهر، وإن كنت يف إنكاري متأوًال ويف دعوى براءة الّذّمة متقوًال، ف
ورجعت إىل مّلة اليهود واجملوس، وكسرت صليب الصلبوت، وطبخت به حلم اجلمل وأكلته يف أّول 

ا بيعة اليهود ومزقت 9الصوم الكبري حتت اهليكل حبضرة اآلباء، ونقضت حجارة قمامة ، وبنيت 
شبته، وصفعت عفارة أم الّرّب، وشاركت الّشرط يف سلب ثيابه، وأحدثت حتت صليبه، وجتمرت خب

  ".اجلاثليق، وهذه اليمني يف عنقي وأعناق عقيب إىل األبد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مكان القربان املقدس عند النصارى: أي 1
هو يهوذا اإلسخريوطي الذي أخذ الرشوة من زعماء اليهود ليدهلم على املكان الذي اختبأ  2

  .يف املسيح، كما يف األناجيل احملرفة
  .النّيب حيىي عليه السالم: يوجنا املعمدان، أي: هو 3
  .اسم الشخص الذي أحياه املسيح من املوت كما ورد يف األناجيل 4
  .وهو الذي بشرت األناجيل مبجيئه 5
  .حواريو املسيح عليه السالم: هم 6
  .القربان املقدس أو العشاء الرباين الذي تقدمه الكنيسة للنصارى يوم األحد: أي 7
  .رّب ارحم: عناهم 8
  .كنيسة القيامة يف فلسطني واليت يعتقد النصارى أّن يوم القيامة ستكون فيها: أي 9
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ا اليهود يف الشيء ا حيضر اليهود إىل بيعتهم وهو صائم أو يف يوم : لكثريميني مغلظة حيلف 

أو نائبه فهو أوىل،  1عيدهم وجيمع عليه مجع كبري من شيوخ دينهم وإن كان ذلك حبضرة املثيبة
واهللا األزيل الذي مل يزل وال يزال اإلله الذي برأ العامل وخلق حواء من آدم، وأرسل : قل: ويقال له

القربان، وكّلم موسى من الشجرة ونصره على فرعون والسحرة، وغرف ماء الطوفان وتقبل من هابيل 



فرعون يف حبر سوف، وأهلك قورح ومن معه باخلسوف، وَجنَّى بين إسرائيل بيد القوية وأطعمهم مّناً 
وسلوى بالربية، ما ُيستحق على شيء من مطلبك على مقتضى مذهبك وإّال فرفضت موسى 

وإن كان لك يف ذميت مثقال ذرّة ونييت يف حلفي هذا غري برة،  املكلَّم واتّبعت عيسى بن مرمي،
ا دير الرهبان، وكذبت التوراة 2فعبدت الصلبان وعظمت األوثان، وهدمت قبة الزمان ، وبنيت 

وصّدقت اإلجنيل، وفضلت يسوع الراوي على موسى ومشؤيل، وإن كنت قد جنحت لتأويل يف هذه 
سللت من اليهودية، والتزمت اجملوسية وفارقت امللة اإلسرائيلية ، وان3األقاويل فقذفت مرمي النبية

، وبقيت حمرومًا إىل املمات، وحشرت يف اليوم املعلوم بني عامورا 4بالكّلّية، وكفرت بالعشر اآليات
  .أهـ". ، وهذه اليمني يف عنقي وأعناق عقيب إىل األبد5وسدوم

ا فقد قال الفقهاء من أئمتنا ال تستبعد منا نظم هذه الكلما: "قال املؤلِّف     - ت وإلزامهم 
  - أبعدهم اهللا  - إّن اليهود والنصارى واجملوس  - رضي اهللا عنهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الفكر الديين : ر. (مدير األكادميية الشرعية اليهودية ورئيسي أحبارهم: أي: رأس املثيبة 1

  ).، حسن ظاظا117: اليهودي ص
  .ة االجتماع اليت أمر اهللا بين إسرائيل ببنائها يف القبة كما ورد يف التوراة احلاليةخيم: وهي 2
  .يعتقد اليهود أن مرمي أخت موسى نبية من األنبياء 3
  .الوصايا العشر الواردة يف التوراة: أي 4
  .مكان نزول العذاب على قوم لوط عليه السالم 5
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م عند احللف، مع أنه ال حرمة هلا، وكأن  يغلظ عليهم اليمني بإحضارهم بيوت متعبدا
املطلوب من ذلك محل الذمي على اخلروج من احلّق بتكليفه التلفظ مبا يعظم موقعه يف قلبه ليكن 

إىل حصول املقصود، كما يكلف املسلم حضور املسجد اجلامع يوم اجلمعة بعد صالة العصر أدعى 
. ا". الطالب الغالب جل وعال: عند املنرب حبضرة مجع من املسلمني وزيادة ألفاظ معظمة كقوله

  .1هـ



َحدِّث عليّ 
ُ
بن  وقد ظهر يل من خالل ما ذكره احلافظ الذهيب يف ترمجة املؤلِّف بأنه مسع من امل

البنا، مث حتديثه للعالمة الدمياطي، ومن خالل كثرة استشهاده واستدالله باألحاديث النبوية واآلثار 
كان له اهتمام كبري وحرص شديد على   - رمحه اهللا  - يف كتابه التخجيل وكتبه األخرى، أّن املؤلِّف 

  .طلب احلديث ومساعه وروايته
اليت استعطت إثبات أدلتها، وقد  - رمحه اهللا  - تلك بعض اجلوانب العلمية لشخصية املؤلِّف 

فإّن املؤلِّف بال شّك من الشخصيات العلمية املرموقة يف عصره، . تكون هناك جوانب أخرى جنهلها
  .ومن أصحاب املواهب واالهتمامات املختلفة، واهللا أعلم

والعامل اجلاد الوقور، أما ثناء العلماء عليه، فقد كان املؤلِّف متخلقًا بأخالق القاضي العدل    
مما دعا املرتمجني أن يثنوا عليه ثناًء حسناً، ويكفيه يف ذلك شهادة إمامني وعاملني من ثقات 

  2الشيخ اإلمام العامل بقية السلف: أّوهلما: املؤّرخني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

اية اجلزء الثاين من كتاب  1 باملخطوطة، راجع ) التخجيل(ورد نّص اليمني املغلظة يف 
مت الكتاب وحسيب اهللا وبه التوفيق برمحته : "، ويف آخرها كتب188، 187، 186: الورقات

  .هـ. ا". وصلواته على خري خلقه سيدنا حمّمد وآله وسلم تسليماً كثرياً، واحلمد هللا
رشيد وإّن أّول ما استخدمت هذه األميان لليهود والنصارى يف زمن الفضل بن الربيع وزير ال

صبح األعشى : ر). (القلم والدواة: (أحدثها كاتب له، ذكر ذلك حمّمد بن عمر املدائين يف كتاب
  ).، للقلقشندي287- 13/266

البداية والنهاية : ر. (تلك األوصاف ذكرها اإلمام ابن كثري يف ترمجة قطب الدين اليونيين 2
14/126.  
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صاحل بن احلسني، أبو البقاء، : "قطب الدين أبو الفتح موسى بن حمّمد اليونيين الذي قال عنه

تقي الدين، كان أحد الفضالء العارفني باألدب وغريه، والرؤساء املذكورين بالفضل والنبل، وتوىل 
  ...".ضاء قوص مّدة، ونظرها أيضاً مّدة أخرىق



حدِّثني واحلفاظ احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حمّمد بن : وثانيهما
ُ
مؤرّخ اإلسالم وشيخ امل
صاحل بن احلسني، القاضي اجلليل، اإلمام تقي الدين، أبو : "عثمان الذهيب الذي ترجم له بقوله

باألدب، ويل قضاء قوص مّدة، وله خطب، ونظم، ونثر،  البقاء اهلامشي، كان رئيسًا نبيًال عارفاً 
  ...".وتصانيف، وأخبس نفسه بوالية نظر قوص وفاعل ذلك منقوص

  :وفاته - 7
عاش املؤلِّف سبعة ومثانني عامًا قضاها يف القضاء والوالية والتأليف والدعوة إىل اهللا، فقد مّر 

بالقاهرة يف مستهل ذي  1)هـ668: (ة، وكانت وفاته سن)هـ581: (بنا أّن واليته كانت سنة
  .رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة. 2القعدة، ودفن من الغد بسفح املقطم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ذكره أبو الفتح اليونيين والذهيب والصفدي ورضا كحالة 1
يها هضبة قرب القاهرة، تشرف على القرافة، وهي مقربة فسطاط مصر والقاهرة، تقوم عل 2

  ).1731، املوسوعة امليسر 679املنجد يف األعالم : ر. (قلعة صالح الدين ومدينة املقطم
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  الّتعريف بالكتاب: الفصل األّول

  :اسم الكتاب - 1
  :ذكر للكتاب امسان بينهما اختالف يسري

وقد نّص عليه املؤلِّف يف املقدمة واخلامتة، وكتب على ) ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل: (األّول
، وذكره 1)الّرّد على النصارى: (الصفحة األوىل من املخطوطة، كما نّص عليه أيضاً يف مقدمة كتابه

، 2)املنتخب اجلليل من ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل: (ىأبو الفضل املالكي يف مقدمة خمتصره املسمَّ 
ذا االسم كّل من حاجي خليفة يف كشف الظنون، والبغدادي يف هداية العارفني وبروكلمان  وأورده 

  .يف تاريخ العريب
البيان الواضح املشهود من فضائح : (، وقد نّص عليه املؤلِّف يف مقدمة كتابه: ()الثاين

وقد رجحت هذا االسم على االسم السابق واخرتته عنوانًا للكتاب؛ ألنه  ،3)النصارى واليهود



يطابق موضوع الكتاب وهو الّرّد على اليهود والنصارى، ويدّل عليه داللة واضحة، إذ إّن حتريف 
التوراة ينسب لليهود، وحتريف اإلجنيل إىل النصارى، وقد غلب على ظّنه أنّه االسم الذي ارتضاه 

، )التخجيل(الذي أّلفه بعد كتاب ) البيان الواضح(ًا لكتابه حيث نّص عليه يف كتابه املؤلِّف أخري 
  .ويف أيام الشيخوخة كما يفهم منه يف املقدمة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، من 57م، ص 2246: ب، خمطوطة مبكتبة أياصوفيا برتكيا حتت رقم/5ورقة : ر 1
  .النسخة املطبوعة

  .2ص : ر 2
  .د.د.أ 16661: أ، خمطوطة مبكتبة املتحف الربيطاين حتت رقم/3ة روق 3
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  :توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلِّف - 2

التخجيل إىل القاضي صاحل ابن احلسني اجلعفري، أدلة إّن األدلة اليت تثبت صّحة نسبة كتاب 
  :متنوعة ومتعددة، ال تدع جماًال للّشّك يف صحة تلك النسبة، ومن تلك األدلة

البيان الواضح املشهود من فضائح (تصريح املؤلِّف بتأليفه للكتاب يف مقدمة كتبه األخرى  - 1
  ).الّرّد على النصارى(، و)النصارى واليهود

الشيخ أيب الفضل املالكي السعودي صّحة تلك النسبة يف مقدمة خمتصره للكتاب  تأكيد - 2
ُسمَّى 

  .1)املنتخب اجلليل من ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل(وامل
  :اّتفاق املصادر اليت ذكرت املؤلِّف وكتبه على نسبة الكتاب إليه تلك املصادر هي - 3
  .، للعالمة حاجي خليفة1/379كشف الظنون   - أ

  .، إلمساعيل البغدادي5/422اية العارفني هد - ب
  .، لعمر رضا كحالة5/6معجم املؤلِّفني  - ج



، 141، 36األدب اجلديل والدفاعي يف اللغة العربية بني املسلمني والنصارى واليهود ص  - د
  ).باللغة األملانية(، للمستشرق مورتز شتاينشيندر 409
  .، للمستشرق بروكلمان1/766، ويف ذيله 1/553تاريخ األدب العريب  - هـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ، وتوجد النسخة املخطوطة للكتاب يف مكتبة 1322طبع مبطبعة التمدن مبصر سنة  1

اية الكتابة أّن مؤلِّفه قد فرغ منه يف اخلامس )1765(أمحد الثالث برتكيا حتت  ، وذكر يف 
  .1/379احلاجي خليفة يف كشف الظنون  هـ، وذكره أيضاً 942والعشرين من شهر شوال سنة 
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يضاف إىل ما سبق ذكر اسم املؤلِّف على الصفحات األوىل لنسخ املخطوطة وتصريح املؤلِّف 

  .ب يف املقدمةبتأليفه للكتا
  :موضوع الكتاب - 3

كتاب ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل، يتضمن : "لقد بني املؤلِّف موضوع الكتاب بقوله يف املقدمة
  .1"الّرّد على النصارى واليهود من كتبهم اليت بأيديهم

  :قد حتّدث املؤلِّف يف مقدمة كتابه عن عّدة أمور منها
  .سبب تأليف الكتاب - 1
  . التأليفبيان منهجه يف- 2
  .بيان بعض الفوائد اليت اشتمل عليهاالكتاب ومنهافوائد دراسة األديان - 3
  .بيان حكم قراءة كتب أهل الكتاب كالتوراة واألناجيل وغريها - 4  
  :أما موضوعات الكتاب فقد قسمها املؤلِّف يف األبواب االتية 

  :واهيف كون املسيح عبداً من عبيد اهللا لقوله وفت: الباب األّول
  .وقد ذكر املؤلِّف فيه عشرين دليًال على عبودية املسيح من أقواله وأفعاله يف األناجيل

  :يف إثبات نبّوة املسيح عليه السالم وحتقيق رسالته: الباب الثاين



وقد صّدره ببيان ضالل اليهود والنصارى يف أمر املسيح عليه السالم وأّن يف إثبات نبّوته 
ليهم وإبطاًال لزعمهم، مث ذكر اثنني وثالثني دليًال من معجزات املسيح وأقواله وحتقيق رسالته رّدًا ع

  .وأفعاله الشاهدة بنبّوته من األناجيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أ من املخطوطة/2ورقة : ر 1
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  :يف تأويل ظواهر اإلجنيل: الباب الثّالث

األب، واالبن، واإلله، والّرّب، ما : وقد بّني فيه تفسري األلفاظ اليت ضّل فيها النصارى وهي
حتتمله من املعاين الواردة يف التوراة واألناجيل وإيراد الشواهد على ذلك، مث إبطال ما يدعيه 

  .لنصارى من اختصاص املسيح بظواهر تلك األلفاظا
  :يف تعريف مواطن التحريف يف األناجيل: الباب الرّابع

وقد ذكر فيه مخسني موضعًا من مواضع التحريف يف األناجيل بداللة تناقض بعضها ببعض 
افته ومصادمته بعضها بعضاً    .وتعارضه وتكاذبه و

  :م وإن قصد وطلب فما قتل وصلبيف أّن املسيح عليه السال: الباب اخلامس
افتتحه بذكر رواية األناجيل يف قتل املسيح وصلبه، مث أبطلها بدليل عام وأبتعه بعشر حجج 
مفصلة نقلية وعقلية، مث أورد بعدها عشر مسائل مفحمات للنصارى، مث أبطل دعاوى للنصارى 

  .فيما يقصدون من ادعاء قتل املسيح وصلبه وألوهيته
  :يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: سالباب الّساد

أجاب املؤلِّف فيه على تسعة عشر سؤاًال واعرتاضًا من النصارى على املسلمني، مث أبطل 
ا على ألوهية املسيح من أسفار العهد القدمي   .املؤلِّف سبعة أدلة للنصارى استدلوا 

  :يف إفساد دعوى االّحتاد: الباب السابع
  ف فرق النصارى يف دعواهم اّحتاد الالهوت بالناسوت يفوذكره فيه اختال   
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اول بالّرّد املسيح عليه السالم، مث رّد على فرقه منها وأبطل دعواها بأدلة عقلية ونقلية، مث تن
  .واإلبطال عقيدة الّتثليث عند النصارى

  :يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثّامن- 
ا تناقض بعضها بعضاً  ّ حيث بّني فيه بطالن ما يسّميه النصارى باألمانة بأدلة نقلية وعقلية وأ

  .وختالفها من مخسة عشر وجهاً 
وقد ذكر فيه : ضائح النصارى واليهوديف إثبات الواضح املشهود من ف: الباب الّتاسع- 

م  ثالثًاوتسعني فضيحة من فضائح اليهودوالنصارى مأخوذة من كتبهم املقدسة لديهم واعتقادا
م املنحرفة   .الباطلة وعبادا

  :يف البشائر اإلهلية بالعّزة احملّمدية: الباب العاشر- 
  :وقد قسمه املؤلِّف إىل قسمني

نني بشارة من البشارات الواردة يف النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذكر فيه أربعًا ومثا: األّول
  .الكتاب املقدس عند اليهود والنصارى

ذكر فيه معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم ودالئل نبّوته وما أظهره اهللا على يد : الثاين
  .أصحابه وأّمته صلى اهللا عليه وسلم من الكرامات واآليات البيات

ب فقد ناقش فيه ادعاء النصارى بأنه ال نيب بعد املسيح وبّني تكذيب ما أما خامتة الكتا
  .بأيديهم لدعواهم

  :سبب تأليف الكتاب - 4
  :ذكر املؤلِّف يف املقدمة أن سببني قد دفعاه إىل تأليف هذا الكتاب مها

  سؤال بعض أهل العلم له أن يؤلِّف كتاباً يف الّرّد على النصارى وبيان - 1   
  ولاجمللد األ
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ما هم عليه من الضالل وإزالة الشبهات اليت أعانت على ضالهلم، لعّل ذلك يكون سببًا يف 

  .هدايتهم
ْوِعَظِة {: القيام بواجب الدعوة إىل اهللا عمًال بقوله تعاىل- 2

َ
ادُْع ِإَىل َسِبْيِل َربَِّك بِاِحلْكَمِة َوامل

  ].125: سورة النحل، اآلية. [}...اَحلَسَنِة َوَجاِدُلوُهْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 
ولعّلي أضيف سببًا ثالثًا وهو أّن األحداث السياسية اليت عاصرها املؤلِّف والبيئة االجتماعية 

  .يف تأليف هذا الكتاب كما سبق احلديث عنه احمليطة به كان هلا دور أيضاً 
  :زمن تأليف الكتاب - 5

اية اجمللد األّول من املخطوطة أّن  مل يذكر املؤلِّف زمن تأليف هذا الكتاب، إّال أنّه ذكر يف 
الفراغ من نسخها كان يوم السبت الثالث من شهر صفر من سنة سبع وثالثني وستمائة من اهلجرة 

يف هذا  - رمحه اهللا  - ة، وقد ظهر يل من مقدمة الكتاب أنه من أّول مؤلَّفات املؤلِّف الّنبّوية الشريف
) الّرّد على النصارى(و) البيان الواضح(العلم، ويؤّكد ذلك تصريح املؤلِّف يف مقدمة مؤلَّفاته األخرى 

  .واختصار أبوابه فيهما) التخجيل(باقتباسه من كتابه 
  :منهج املؤلِّف يف الكتاب - 6
استدل املؤلِّف على كّل باب يف الكتاب بآيات من القرآن الكرمي تكون له منهجاً ونرباساً  - 1

  .فيما يريد إثباته من القضايا أو نفيها
أنه مل يبدأ يف تأليف هذا الكتاب حّىت قرأ التوراة واألناجيل وبقية أسفار العهد القدمي  - 2

وكانت طريقته يف النقل من تلك األسفار أن منها  والعهد اجلديد قراءة متأنية متفحصة عّدة مرات،
ذه النصوص إللزام اليهود  ما نقله بنصه، منها ما أوجزه لركاكة نّصه، وقد كان استدالل املؤلِّف 

  والنصارى من باب
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  .التسليم هلم بصحة كتبهم املقدسة لديهم، ومن باب التنزيل يف اجلدال مع اخلصم



إّن موضوع الكتاب الّرّد على اليهود والنصارى، غري أّن الّرّد على النصارى قد استأثر  - 3
م كانوا سبب تأليف للكتاب   .مبعظم أبواب الكتاب نظراً أل

  :ف يف الّرّد على اليهود باآليتويتخلص منهج املؤلِّ  
إثبات جواز النسخ عقًال ونقًال من التوراة وبقية أسفار العهد القدمي، وإبطال شبههم يف  - أ

  .أبدية شريعة التوراة وعدم نسخها من كتبهم املقدسة لديهم
ذكر فرق اليهود واختالف عقائدهم، وإن كّل فرقة تضلِّل األخرى وتبدِّعها وإن من  - ب
م وكتبهم املقدسة لديهمفضائ   .حهم فسادهم وكفرهم مبا هو ثابت عنهم يف تورا

  :نقد التوراة احملرفة اليت بأيدي اليهود والنصارى بأدلة متنوعة هي - ج
ذكر ما فيها من صفات التجسيم والتشبيه والنقائص اليت نسبوها إىل اهللا عزوجل كالتعب  - 1

  .والندم واجلهل وغريها
ن صفات العيب والنقائص اليت نسبوها إىل أنبياء اهللا عزوجل كالشرك باهللا ذكر ما فيها م - 2

  .والظلم والغّش وشرب اخلمر والزنا باحملارم والقتل احملرم وغريها
  .بيان ما فيها من التناقض وخمالفة احلقائق التارخيية والعلمية - 3
ا معجزات موسى إثبات نبّوة املسيخ عليه السالم بإثبات معجزاته بالطرق اليت  - د ثبتت 

  .وغريه من األنبياء
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  .إثبات نبّوة الّنّيب حمّمد صلى اهللا عليه وسلم بالبشارات الواردة فيه صلى اهللا عليه وسلم - هـ
  :أما منهجه يف الّرّد على النصارى فكاآليت

أنه اطلع على كثري من مصنفات النصارى يف نصرة دينهم واحتجاجهم ألغاليطهم وما  - أ
ا: رّدت به كّل فرقة من الفق الثالث   .امللكية والنسطورية واليعقوبية على األخرى وما نصرت به مذ

ا يف املصادر مث إنه قرأ عددًا من مؤلَّفات علماء املسلمني يف  الّرّد على النصارى وسيأيت بيا
  .اليت اعتمد عليها املؤلِّف

  :اهتم املؤلِّف بنقد أسس العقيدة النصرانية وهي - ب



  .الّتثليث، واّحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح - 1
  .صلب املسيح تكفرياً عن خطيئة آدم األزلية - 2
  .حماسبة املسيح للناس يوم القيامة - 3
املشتملة على األسس السابقة واليت ال يعترب ) قانون األمانة(يعة إميان النصارى شر  - 4

ا   .اإلنسان نصرانياً دون اإلقرار 
  :وكانت طريقته يف االستدالل باألدلة النقلية كاآليت

ذكر النصوص الدالة على عبودية ونبوة املسيح عليه السالم من األناجيل وما يتبعها من  - 1
  .جلديدأسفار العهد ا

إيراد النصوص املصرحة بوحدانية اهللا عزوجل، ونفي التعدد والشريك عنه تعاىل من أسفار  - 2
  .العهد القدمي واجلديد

  مقارنة معجزات املسيح عليه السالم يف األناجيل مبعجزات من سبقوه - 3
  اجمللد األول
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من األنبياء يف أسفار العهد القدمي، وأّن هذه املعجزات دليل نبوته وليست دليًال على ألوهيته  
  .كما يزعم النصارى

ذكر النصوص األناجيل الدالة على جناة املسيح من القتل والصلب، وأّن املصلوب هو َمْن  - 4
  .سيحأُلقي عليه شبه امل

ذكر نصوص األناجيل اليت غلط النصارى يف فهمها ويف نسبة املسيح إىل األلوهية،  - 5
  .واالستدالل على تفسريها بنصوص أسفار العهد القدمي والعهد اجلديد

ا، مث ببيان مواطن التناقض  - 6 نقد األناجيل احملرفة ببيان انقطاع سندها وعدم تواتر روا
  .جيل ومصادقة بعضها بعضاً والتكاذب والتهافت يف األنا

كما بّني املؤلِّف باألدلة العقلية استحالة العقائد النصرانية وعدم معقوليتها ورفض العقل 
الصحيح والفطرة السليمة هلا، وخمالفتها للواقع املعاين احملسوس ألمر املسيح، وتناقضها مع 

  .األناجيل



م حول ألوهي ة املسيح وبنوته هللا، وبـَنيَّ بطالن ما كما ناقش املؤلِّف أدلة النصارى وشبها
  .استدلوا به وأوضح احلّق الذي جيب أن يعتقدوه

م كالقربان املقدس، واالعرتاف  - ج تطرق املؤلِّف إىل نقد بعض شعائر النصارى وعباد
ا كالقبلة والطهارة والقراءة فيها، والصوم، واألعياد،  م وما يتعلق  بالذنوب للقسيس، وصلوا

  .د للصور والتماثيل، وعدم اخلتان، واحلّج، وتعظيم الصليب وأكل حلم اخلْنزِيروالسجو 
م وما يروجونه من احليل على ضعفاء النصارى ليقووا  - د ذكر فضائح القسيسني وخماريق رهبا

  .به واهي أباطيلهم
  اجمللد األول

                                    
59  |496  

=========================================  
  دراسة الكتاب: الفصل األول

ذكر فرق النصارى واختالف عقائدهم وتكفري كّل فرقة منهم األخرى، وذكر ما ردت به   - هـ
كّل فرقة على األخرى يف دعواهم اّحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح، ليكون أبلغ يف بيان الفساد 

  .والباطل الذي هم عليه
الغًا بدالئل نبّوة نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، حيث إّن املقصود من  اهتم املؤلِّف ب - 4

  .كتابه دعوة اليهود والنصارى إىل اإلسالم بعد بيان بطالن عقائدهم وكتبهم
لذلك استطرد يف ذكر البشارات الواردة يف الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة واألناجيل 

ديد، مث ذكر بعض املعجزات الكثرية للّنّيب صلى اهللا عليه وسلم وبقية أسفار العهد القدمي واجل
واإلرهاصات اليت بشِّرت ببعثته صلى اهللا عليه وسلم والكرامات اليت كانت ألصحابه صلى اهللا عليه 

  .وسلم وأّمته من بعده صلى اهللا عليه وسلم
ا كّل منصف عاقل من وقد كان ذلك مبثابة خامتة الكتاب والنتيجة احلتمية اليت يتوصل إليه

  .اليهود والنصارى بعد قراءة األبواب السابقة من الكتاب
وخالصة القول يف منهج املؤلِّف أنه مجع مناهج من سبقه من علماء املسلمني يف الّرّد  - 5

  :على اليهود والنصارى ويرتكز يف اآليت
األلفاظ اليت زّل فيها الذي يقوم على افرتاض صحة األناجيل، مث تفسري : املنهج التفسريي - أ

  .النصارى وبيان ما حتتمله من املعاين الصحيحة بشواهد من األناجيل والتوراة وغريها



الذي يستند على نقد السند واملنت أيضاً، وبيان ما فيها من التهافت : منهج احملدِّثني - ب
  .والتناقض والتكاذب

  .عدم معقوليتها وتناقضهاالذي يبّني استحالة عقائد النصارى و : املنهج العقلي - ج
  اجمللد األول
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  :مصادر الكتاب - 7
لقد كان املؤلِّف من القالئل الذين ذكروا بعض مصادرهم وذلك من املمّيزات العديدة اليت 

، على الرغم من أنه مل حيدد املواضع اليت نقلها من تلك املصادر إالّ  - رمحه اهللا  - مؤلِّف تسجل لل
نادراً، كما كانت عادة املؤلِّفني املتقدمني، وتنقسم املصادر اليت ذكرها املؤلِّف أو أشار إليها من 

  .مصادر شفهية، ومصادر كتابية: خالل كتابه إىل قسمني رئيسني مها
فهي اليت سجل املؤلِّف معلوماته عن طريق املشافهة بالسؤال أو املناظرة : الشفهيةأما املصادر 

  :ألحبار اليهود والنصارى ومن أمثلة ذلك
يقصد النّص الوارد يف مزمور (سألت حربًا من أحبار اليهود عن هذا املزمور : "قال املؤلِّف - 

، "قال الّرّب لولّيي: "تفسريه عندنا بالعربانية) قال الّرّب لرّيب : (، قال"قال الّرّب لربِّ : "داود وهو
  .أهـ". ، عندنا يطلق على املعظَّم يف الدين، مث تال قول إبراهيم ولوط الذي حكيناه"والّربّ : "قال

باملزمور، فأجابين " ثقبوا يدي: "سألت َحْربًا من أحبار اليهود عن قوله داود: "وقال املؤلِّف - 
". ّول على الفور من غري توقف، فتعجبت من اّتفاقه لنّص ما عندهمبنحو ما ذكرته يف الوجه األ

  .أهـ
لقد فاوضين بعض الرهبان ممن يدعي بنانًا يف البيان فأفضى احلديث معه إىل : "قال املؤلِّف - 

لعّل البكر يكون أحظى عند والده : ، وقلت له"ابين بكري: "ذكر االبن والبنوة، فألزمته قول التوراة
إسرائيل وغريه ابن النعمة واملسيح ابن على : وتالده، فما تقول يف بنوة إسرائيل، فقالبطريف بره 

  .أهـ". احلقيقة، فعكست عليه كالمه، فتلبد واختزى وجلأ إىل ضعف العبارة ال واختزى
  اجمللد األول

                                    



61  |496  
=========================================  

  دراسة الكتاب: الفصل األول
ويالحظ على هذه املصادر عدم ذكر املؤلِّف ألمساء من سأهلم أو ناظرهم من األحبار والرهبان 
أو ذكر رتبتهم الدينية خاّصة، وأّن أولئك األحبار ال بّد أن يكونوا من رؤساء أهل ملتهم وممن 

  .عيةحيتج بقوهلم نظراً إىل مكانة املؤلِّف العلمية واالجتما
فمما هو معلوم أن القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة من املصادر : وأما املصادر الكتابية

  .العاّمة اليت ال يستغين كّل مسلم عن الرجوع إليهما يف مجع أموره العلمية والعملية
يف وأما املصادر األخرى اخلاّصة فقد ذكر املؤلِّف يف مقدمة املخطوطة بعض مصادره األساسية 

جمال الّرّد على اليهود والنصارى، وذكر بعضها خالل كتابه، وبعضها اآلخر مما مل يصرح به املؤلِّف 
  .ولكن وقفت عليها عن طريق مقارنة النصوص يف الكتب األخرى

  :املصادر اليت ذكرها املؤلِّف يف مقدمة املخطوطة فهي
ّرّد على النصارى واليهود من كتبهم كتاب ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل، يتضمن ال: "قال املؤلِّف

، ومرقس، ولوقا، ويوحنا، ومزامري  اليت بأيديهم كتوراة موسى اخلمسة األسفار، واألربعة األناجيل مىتَّ
داود، ونبوة أشعيا، ونبوة هوشاع، ونبوة ميخا، ونبوة حبقوق، ونبوة دانيال، ورسائل فولس الرسول، 

  .1"وسفر امللوك وسري التالميذ
م وتواليفهم يف نصرة دينهم، : " - عفا اهللا عنه  - لِّفه قال مؤ  وقد وقفت على كثري من مصنفا

امللكية والنسطورية واليعقوبية : واحتجاجهم ألغاليطهم، وما رّدت به كّل فرقة من الفرق الثالث
  على األخرى وما نصرت به مذهبها وقرأت عّدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ل الرسلسفر أعما: أي 1

  اجمللد األول
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، وكتاب عبد 2، وكتاب عمرو بن حبر اجلاحظ1كتاب الرهاي: ردود ألصحابنا عليهم مثل
، وكتاب البن 6، وكتاب لبعض املغاربة5ين، وكالم اجلوي4، ومقالة أيب بكر3اجلبار املعتزيل

  .9، وكتاب البن عوف8، وكتاب للطرطوشي7الطيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد : وهو. حيث سقط حرف الواو من الناسخ) الرهاوي: (كذا يف األصل، ولعّل صوابه  1
: احلديث، تويف سنةالقادر بن عبد اهللا الفهمي الرهاوي، أبو حمّمد عامل بالرتاجم ومن حفاظ 

األدب اجلديل والدفاعي يف : (ذكر املستشرق مورتز يف كتابه) رد النصارى: (هـ، له كتاب612
، 4/40ترمجته يف األعالم : ر). (136اللغة العربية بني املسلمني والنصارى واليهود ص 

  ).للزركلي
) يف الّرّد على النصارىاملختار (هـ، له 255: األديب املعروف، من أئمة املعتزلة تويف سنة 2

ذكره القاضي عبد اجلبار يف تثبيت ) الرسالة العسلية(حمّمد عبد اهللا الشرقاوي، وله . حققه ونشره د
  .1/198دالئل النبوة 

القاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين األسدابادي، شيخ املعتزلة يف عصره تويف سنة  3
وقد رد على النصارى يف اجلزء اخلامس ) وع يف أجزاءمطب - املغين يف أبواب التوحيد : (هـ، له415

عبد الكرمي عثمان، وقد رد على . حتقيق د) مطبوع يف جزئني - تثبيت دالئل النبوة : (منه، وله
ذكره مورتز يف األدب اجلديل والدفاعي ص ) رد النصارى: (وله. النصارى يف اجلزء األّول منه

114.  
: هـ، له403الباقالين، من أئمة األشاعرة تويف سنة القاضي أبو بكر حمّمد بن الطيب  4

ذكره ) امللل والنحل: (، وله)مطبوع - التمهيد يف الّرد على امللحدة واملعطلة واخلوارج واملعتزلة (
  .1820حاجي خليفة يف كشف الظنون ص 

اء شف: (هـ، له478أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين، إمام احلرمني، تويف سنة  5
: أمحد السقا، وله. بتحقيق د) مطبوع - الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل 

وقد رد على النصارى يف جزء من ) مطبوع - اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد (
  .الكتاب
: هـ، له582هو أمحد بن عبد الصمد بن أيب عبيدة اخلزرجي، فقيه أندلسي تويف سنة  6

، حققه ونشره )مطبوع - مقامع هامات الصلبان يف الّرّد على عبدة األوثان ومراتع روضات اإلميان (
ترمجته : ر. (عبد اجمليد الشريف. ، كما حّققه أيضاً د)بني اإلسالم واملسيحية: (حمّمد شامه بعنوان. د



ضائح الرهبان وحيلهم وقد استفاد املؤلِّف من هذا املصدر يف ذكر ف) للزركلي 1/150يف األعالم 
  ).وما بعها: ص: ر. (يف الباب التاسع

أبو العباس أمحد بن حمّمد بن مروان بن الطيب السرخسي، فيلسوف غزير العلم بالتاريخ  7
ذكره مورتز يف األدب اجلديل ) رد النصارى: (هـ، له286: والسياسة واألدب والفنون، تويف سنة

، البن الندمي، واألعالم 367- 365ص ترمجته يف الفهرست : ر. (143، 142ص 
  ).، للزركلي1/205

: حمّمد بن الوليد بن حمّمد الفهري، أبو بكر الطرطوشي، من فقهاء املالكية، تويف سنة 8
السعود يف الّرّد على : (، وله144ذكره مورتز يف األدب اجلديل ص ) رد النصارى: (هـ، له520
سري أعالم النبالء : ترمجته يف: ر. (، طبعة بريوت63ص ) الغنية(ذكره القاضي عياض يف ) اليهود
  ).7/133، أعالم 19/490

  .126ذكره مورتز يف األدب اجلديل ص ) رد النصارى: (عوض بن عوف، له 9
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، مث نظرت جزءًا من كتاب البن ربن من 2، وكتاب لعض معاصرينا1وكتاب الدمياطي
م، واهللا  - إن شاء اهللا - ، وأرجو أن يكون هذا املختصر 3املتقدمني م واستدرك ما فا قد مجع شتا

  .أهـ.4"املوفِّق حبمده
  :وأما املصادر الكتابية اليت أشار إليها املؤلِّف ضمن كتابه فهي

سفر صفنيا، وسفر زكريا، : عض أسفار العهد القدمي اليت قد تقدم ذكر بعضها وهيب - 1
  .وسفر أرميا، وسفر حزقيال

، 5)إجنيل بطرس(إجنيل الصبوة ويسّمى : بعض األناجيل غري املعتمدة عند النصارى وهي - 2
  .ونسخ أخرى لألناجيل

  .هرستاينأليب الفتح حمّمد بن عبد الكرمي الش) امللل والنحل(كتاب   - 3
  :وأما املصادر اليت وقفت عليها عن طريق مقارنة نصوص الكتاب يف الكتب األخرى فهي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .1/838ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون ) رد النصارى: (خلف الدمياطي له 1
أيب  -  املفّسر للقرطيب - اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام : (لعّله كتاب 2

أمحد . هـ، وقد طبع بتحقيق د671: عبد اهللا حمّمد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري املتوىف سنة
  .السقا، وقد اشرتك املّؤلف مع القرطيب يف النقل من كتاب الشفا للقاضي عياض دون اإلشارة إليه

الرد على : (هـ، له247: علّي بن ربن الطربي، أبو احلسن، كان نصرانيًا فأسلم، تويف سنة 3
الدين والدولة : (م، وله1959: نشره األبوان خليفة وكوتشك يف بريوت سنة) مطبوع - النصارى 

وقد اعتمد املؤلِّف . حتقيق األستاذ عادل نويض) مطبوع - يف إثبات نبوة الّنيب صلى اهللا عليه وسلم 
لقسم األّول منه يف البشارات الواردة على كتاب الدين والدولة اعتمادًا كّلّيًا يف الباب العاشر يف ا

  ).وما بعدها: ص: ر. (بالّنّيب صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة واألناجيل
  .أ/2انتهى كالم املؤلِّف يف بداية اجمللد األّول من املخطوطة ورقة  4
  : .ص: ر 5
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للقاضي عياض بن موسى ) الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم(كتاب   - 1

  ).هـ544: تويف سنة(اليحصيب 
وقد تبّني يل أّن املؤلِّف قد اعتمد على كتاب الشفا اعتمادًا كّلّياً، حيث نقل الباب الرابع مع 

) النّيب حمّمد صلى اهللا عليه وسلم(فيما أظهره اهللا على يديه : "ل من كتاب الشفا وهوالقسم األوّ 
نقله املؤلِّف يف " من اآليات واملعجزات وشرَّفه به من اخلصائص والكرامات وفيه ثالثون فصالً 

القسم الثاين من الباب العاشر من كتابه نقًال حرفيًا مع حذف واختصار بعض األحاديث الواردة 
  .1فيه

للحافظ أيب نعيم األصفهاين تويف سنة  - ) حلية األولياء وطبقات األصفياء(كتاب   - 2
  .هـ430



هـ، وقد 597لإلمام مجال الدين أيب الفرج ابن اجلوزي تويف سنة ) صفة الصفوة(كتاب   - 3
اية الباب العاشر يف ذكر ما أظهره اهللا على يد أصح اب استفاد املؤلِّف من هذين املصدرين يف 

  .الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم وأّمته من الكرامات واآليات البّينات
  :قيمة الكتاب العلمية - 8

إن من مواصفات الكتاب العلمية البارز أن حيوز على ثناء العلماء واهتمام املتخصصني منهم 
م، أو باإلشارة إليه والنقل منه، وأن حيرص العلماء  باختصاره أو باالعتماد عليه يف كتبهم ومؤلَّفا

  .واألمراء على اقتنائه وقرائته
تلك الصفات السابقة، مما يؤكِّد قيمته  - حبمد اهللا  - وإّن الكتاب الذي بني أيدينا قد مجع 

  :العلمية والعالية والبارزة، وإليكم األدلة على ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ع نص كتاب التخجيل ص ، للقاضي عياض م432- 1/481قارن نص كتاب الشفا  1
  .للمؤلِّف وما بعدها 531
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: بهلقد سّجل لنا املؤلِّف مدى تأثري كتابه عند العلماء ومدى اهتمامهم به يف مقدمة كتا: أّوالً 

) التخجيل(الذي يعترب اختصارًا لكتاب ) البيان الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود"
وهو كتاب وضعته يف أيام الشباب والنشاط، وجودة : () وعمدت إىل تكايب امللقَّب بـ: "فقال

أّن  القرحية واالنبساط فأكب على نقله علماء أهل الفسطاط واغتبطوا به غاية االغتباط، وال شكّ 
يرّدون عليهم باحلجج العقلية والطرق الكالمية، وعقول النصارى قاصرة  - أّيدهم اهللا  - علماءنا 

عن املعقول مائلة إىل املنقول، وكنت قد طالعت التوراة اخلمسة األسفار واألناجيل األربعة وإجنيل 
ونبوات األنبياء األّول الصبوة ومزامري داود املائة ومخسني مزمورًا ورسائل فولوس وسري التالميذ 

واألمانة اليت ألفها قدماؤهم، وقرأت كتب اليعاقبة والروم والنسطور، وتلوت عليهم من كتبهم 
وخاطبتهم باصطالحهم، فجاء الكتب ندرة يف فّنه، غاية يف باب ال يسمع به أمري أو مأمور إالّ 



سائل مسألة من كّل باب من حصله واقتناه وبلغ من مناظرة أهل الكتاب مناه، فجردت منه عشر م
  .اهـ. اخل 1..."أبواب الكتاب

إّن مما يؤكِّد كالم املؤلِّف يف اهتمام العلماء بكتابه اعتماد اإلمام أمحد بن إدريس القرايف : ثانياً 
، اعتمادًا مباشراً 2)األجوبة الفاخرة يف الّرّد على األسئلة الفاجرة(يف كتابه ) هـ684تويف سنة (

  ل منه نصوصاً كثريًة جّداً حبيث يشبهعليه، فقد نق
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من املخطوطة 5ورقة : ر 1
هـ، يف بريوت وقد حّقق الكتاب يف جامعة أم القرى 1406طبعته دار الكتب العلمية عام  2

جة لنيل درجة الدكتوارة، كما حّقق أيضًا يف جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالمية لنيل در 
  .املاجستري
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أن يكون اختصارًا له، وىل الرغم من أن اإلمام القرايف مل يصرِّح بنقله من كتاب التخجيل، إالّ 

  .1النصوص أّن ذلك يبدو واضحاً مبقارنة
املنتخب اجلليل من ختجيل َمْن : (اختصره الشيخ أبو الفضل املالكي السعودي بعنوان: ثالثاً 

هـ، إّال أّن أبا الفضل املالكي قد 942، وقد فرغ من اختصاره يف شوال سنة 2)حرَّف اإلجنيل
م م3حشا خمتصره مبخاريق الصوفية وخزعبال   .، وخرافا

املنقذ من : (عبد القادر الشهري بابن الصلف احمللي املالكي يف كتابهنقل منه حمّمد بن : رابعاً 
  .4)بالرسالة - عليهما الصالة السالم  - الضاللة الشاهد حملّمد وعيسى 

  :خامساً  
  يف مناظرته) هـ1308: املتوىف سنة(اعتمد عليه الشيخ رمحة اهللا اهلندي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



داود، حمقِّق كتاب األجوبة الفاخرة يف جامعة أّم القرى، أن كتاب  ناجي حمّمد. ذكر د 1
، من رسالة 113ص : ر. (التخجيل من املصادر األساسية اليت اعتمد عليها القرايف يف األجوبة

  ).الدكتوراه
وقارن أيضًا بني الباب الثاين يف األجوبة الفاخرة وبني الباب األّول والثاين يف كتاب التخجيل، 

الباب الثالث يف األجوبة الفاخرة والباب التاسع يف كتاب التخجيل، وبني الباب الرابع يف وبني 
  .اإلجوبة الفاخرة والقسم األّول من الباب العاشر يف كتاب التخجيل

، وتوجد عنها نسخة ميكروفليم )1765: (خمطوطة مبكتبة أمحد الثالث برتكيا حتت رقم 2
  .، عقيدة جبامعة أم القرى68/15:مبركز البحث العلمي حتت رقم

  .، من النسخة املطبوعة97- 81الباب السادس من املخطوطة، وص : ر 3
، ومل أقف على هذه املخطوطة لكنين وقفت )5049: (خمطوطة مبكتبة باريس حتت رقم 4

الذي نقل نّصًا من املخطوطة السابقة، ) حلبيب زيات 38الصليب يف اإلسالم ص (على كتاب 
  .جود يف كتاب التخجيلوهذا النّص مو 
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، واستشهد فيها بثالثة نصوص من كتاب 1الكربى مع القسيس فندر يف بلدة أكرب آباد باهلند

  .2اسعالتخجيل من الباب الثاين والت
الذي يعترب من خري ما  3)إظهار احلقّ : (كما نقل منه الشيخ رمحة اهللا اهلندي يف كتابه القيم

م، وأصبح من املراجع اليت ال يستغين عنها  أّلف يف العصر احلديث يف الّرّد على النصارى وافرتاءا
  .4أي باحث يف الّرّد على اليهود والنصارى

اهلندي لكتاب التخجيل ونقله منه ليدل داللة قوية على مدى  - رمحه اهللا  - وإن قراءة الشيخ 
  .أمهية كتاب التخجيل وقيمته العلمية الكبرية

  :ويوجهنا ذلك إىل إبراز بعض ممّيزات كتاب التخجيل وهي
  .حسن ترتيبه ألبواب الكتاب وتناسقها - أ



 كتب فرقهم اعتماده يف جمادلة أهل الكتاب على ما جاء يف كتبهم املقدسة لديهم ويف - ب
  .وأحبارهم ليكون أبلغ يف احلّجة وأفحم للخصم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ، وطبعت بتحقيق 1270رجب  11وتسمَّى املناظرة الكربى اليت عقدت يف يوم االثنني  1

ة أمحد السقا يف ملحق الطبعة الثاني. ، وأيضًا بتحقيق د)رسالة دكتوراه(حمّمد عبد القادر خليل . د
  .لكتاب إظهار احلقّ 

، 436: حمّمد عبد القادر، وص. ، من املناظرة الكربى بتحقيق د277، 276: ص: ر 2
  .أمحد السقا. ، من املناظرة الكربى بتحقيق د437
  .أمحد السقا. ، بتحقيق د190: ص: ر 3
هذا  يناهلا كتاب آخر يف - مكانة كبرية عند علماء َقلَّ أن ) إظهار احلقّ (لقد نال كتاب  4
األملانية والفرنسية : فقد طبع وحّقق مرات عديدة وترجم إىل تسع لغات أجنبية منها - اجملال 

  .واإلجنليزية، وملا انتشرت الرتمجة اإلجنليزية للكتاب علقت عليها جريدة لندن تاميز
 لو استمّر الناس يف قراءة ومطالعة هذا الكتاب لتوقف رقي الدين النصراين: "وجاء يف التعليق
أمحد . وقيمته العلمية، مقدمة د) إظهار احلقّ (للتوسع يف صدى كتاب : ر". (وازدهاره يف العامل كّله

: حمّمد عبد القادر لتحقيق املناظرة الكربى ص. ، دراسة د36- 31: السقا لتحقيق الكتاب ص
382 -41(  
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  .إحاطته باملوضوع ومشوليته يف إبطال أهّم العقائد الباطلة ألهل الكتاب - ج
  .قّوة مناقشته وكثرة استدالالته وتنوعها، وطول نفسه يف املناظرة - د

  .هـ بساطة أسلوب الكتاب وسالسته
  .علمواهللا أ. تلك أبرز املمّيزات يف نظري

  :املآخذ على الكتاب - 9



لقد تبّني لنا مما سبق قيمة الكتاب العلمية الكبرية ومكانته البارزة بني كتب الرد على اليهود 
والنصارى مبا يروي الغليل ويشفي العليل ويثلج صدور قوم مؤمنني، ومع ذلك فإّن كّل إنسان يؤخذ 

ؤلِّف مع سعة علمه مل خيل كتابه هذا من بعض املآخذ من كالمه ويـَُردُّ إّال األنبياء واملرسلني، وإّن امل
  :ومنها - رغم قصر باعي وقلة اطالعي  - اليت ارتأيتها 

الذي يؤّدي إىل غموض - يف بعض املواطن وخاصة يف خطبة الكتاب- التكلف يف السجع - 1
  ).92- 89:ص:ر.(املعىن وصعوبة فهمه

  :ل ذلكالتكرار لبعض املسائل والقضايا الواردة فيه، مثا - 2
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 295، 256، 187: مسألة بقاء املسيح يف القرب كما وردت يف األناجيل تكررت يف ص
308 -310 ،356 ،357 ،421.  
  .589، 588، 228: مسألة اخلتان عند النصارى تكررت يف ص - 
  .643، 593، 156: مسألة القبلة يف الصالة عند النصارى تكررت يف ص - 
  .585، 584، 575: مسألة استعباد بين إسرائيل يف مصر تكررت يف ص - 
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ا، مع أّن يف  - 3 األحاديث واآلثار إيراد بعض األحاديث واآلثار املوضوعة والضعيفة دون بيا

، 821، 773، 767، 766، 733: ص: ر(الصحيحة اليت أوردها املؤلِّف ما يغين عنها، 
  ).وغريها
ا يف نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم - 4 . ذكر بعض البشارات اليت فيها تكلف ظاهر إلثبا

  ).697، 688، 687، 679، 678، 665: ص: ر(
 - بتعريف حقوق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  الشفا(عدم ذكر املؤلِّف لكتاب  - 5

من بني املصادر اليت اعتمد عليها، مع أنّه قد نقل من كتاب الشفا جزءاً كبرياً  )  - للقاضي عياض 
  .كما سبق بيانه
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  الّتعريف باملخطوطة وبيان منهج الّتحقيق: الفصل الثّاين
  :وصف املخطوطة: أّوالً 

لقد بذلت ما وسعي من اجلهد يف سبيل مجع نسخ املخطوطة حسب ما يقتضيه التحقيق 
وسافرت إىل تركيا العلمي، فاطلعت على معظم فهارس املخطوطات املوجودة مبكتبات العامل، 

ولندا، ومكتبة املتحف الربيطاين بلندن وغريمها  ومصر، وراسلت مكتبة املخطوطات جبامعة لندن 
  :ما يأيت - بعد عون اهللا عزوجل وتوفيقه  - من املكتبات، وقد كانت نتيجة تلك اجلهود 

ية وقفت على نسخة خطيةكاملةللكتاب مكونةمن جملدين كبريين يف مكتبة السليمان - 1
برتكيا، وهي نسخة فريدة حصلت على ميكروفيلم هلا،وقدكتبت هذه النسخة خبط نسخ واضح،ومل 

  .يذكر الناسخ امسه عليها
اية اجمللد األّول أّن الناسخ انتهى من النسخ يف يوم السبت  وأما تاريخ نسخها، فقد كتب يف 

  .هـ637يف شهر صفر من سنة 
اية اجمللد الثاين عبارة   ".نظر فيه مؤلِّفه صاحل بن احلسني عفا اهللا عنه برمحته" :وكتب يف 

  :ممّيزات النسخة
ا نسخة كاملة كتبت يف عصر املؤلِّف وقرأت عليه وراجعها ، كما تتمّيز أيضًا بقلة 1تتمّيز بأ

  .األخطاء وندرة السقط فيها، ووجود التصحيحات والتعليقات واستدراك النقص على اهلامش
جتعلها حبّق النسخة األم أو األصل اليت يسعى للحصول عليها كّل باحث يف  إّن تلك املمّيزات

  ووصفها) ص(جمال التحقيق، وقد رمزت هلا بالرمز 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ا نسخة املؤلِّف اليت نقل عنه علماء الفسطاط نسختهم كما ذكر ذلك  1 ويف اعتقادي أ
  ).الواضح البيان: (املؤلِّف يف مقدمة كتابه
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  :كاآليت
هو نسخة خطية موجودة مبكتبة رئيس الكتاب مصطفى باشا حتت : وصف اجمللد األّول - أ
  .بة السليمانية، وحتتوى على مقدمة الكتاب إىل منتصف الباب السادس منهمبكت) 6(رقم 

) 17(، ورقة، وحتتوي كّل صفحة منها على )184(تتكون من : عدد األوراق واألسطر
  .كلمات تقريباً   9- 7سطراً يف املتوسط، ويرتاوح عدد الكلمات يف السطر الواحد ما بني 

اجلزء األّول من ختجيل : "الصفحة األوىل ما يأيتكتب على : وصف الصفحة األوىل واألخرية
وفقه اهللا ملا يرضيه  - تصنيف الشيخ الفقيه اإلمام الفاضل تقي الدين صاحل  - َمْن حرَّف اإلجنيل 

من  : "، وعليها ختم مكتبة رئيس الكتاب مصطفى، وكتب يف أعلى الصفحة العبارة اآلتية"برمحته
  ".هـ1021كتب العبد ويسما سنة 

ايتهاوأما  وهللا احلمد واملّنة، َمتَّ اجلزء األّول ويتلوه اجلزء الثاين : "الصفحة األخرية فقد كتب يف 
من كتاب ختجيل َمْن حّرف اإلجنيل، ووافق الفراغ منه يف يوم السبت يف شهر صفر الثالث من سنة 

  ".سبع وثالثني وستمائة
، مبكتبة )4: (هيم باشا حتت رقمهو نسخة خطية مبكتبة دماد إبرا: وصف اجمللد الثاين - ب

إىل  - من حيث ما انتهى إليه اجمللد األّول  - السليمانية، وتشتمل على منتصف الباب السادس 
  .خامتة الكتاب

سطرًا يف ) 17(ورقة، وعدد األسطر فيها ) 188(تتكون من : عدد األوراق واألسطر
  .تقريباً  كلمات  9- 7املتوسط، وعدد الكلمات يف السطر الواحد ما بني 

  مل يكتب على الصفحة األوىل اسم الكتاب: ووصف الصفحة األوىل واألخرية
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ويف منتصفها ). هـ1020من كتب العبد ويسما سنة : "عبارة واملؤلِّف، وإمنا كتب يف أعالها
  .ختم مكتبة دماد إبراهيم باشا



واهللا أعلم وأحكم جنز الكتاب امللقب : "وأما الصفحة األخرية من الكتاب فقد كتب فيها
  .وهللا احلمد. بتخجيل َمْن حرَّف اإلجنيل

وصلى اهللا على حمّمد . ومجيع املسلمنيرحم اهللا من قرأه ودعا ملؤلِّفه بالرمحة والرضوان وكاتبه 
  ".وآله وسلم

َمتَّ الكتاب : "العبارة اآلتية) أ/188ورقة (وكتب على الصفحة األخرية من اجمللد الثاين 
. وحسيب اهللا وبه التوفيق برمحته، وصلواته على خري خلقه سيدنا حمّمد وآله وسلم تسليمًا كثرياً 

  ".احلمد هللا وحده
وكتب ".  - عفا اهللا عنه برمحته  - نظر فيه مؤلِّفه صاحل بن احلسني : "ا نصُّهوكتب فيها أيضاً م

  ".ذو النون املصري رضي اهللا عنه: "حتته االسم اآليت
لك سجدت احليتان يف البحار الزاخرات، ولعظمتك : "مث كتب يف أسفل الصفحة دعاء نّصه

اوات العاليات، وهليبتك تدكدكت اضطربت األمواج يف البحار واملتالطمات، وبقدرتك قامت السم
اجلبال الراسيات، لك سجد سواد الليل وضياء النهار والنجم الزهار والبحر الزخار وكّل شيء 

  .اهـ". َمتَّ الدعاء واحلمد هللا وصلى اهللا وسلم. عندك مبقدار، لبيك أنت اهللا املتكّرب 
رف حكمت حتت وقفت على نسخة خطية للمجلد الثاين من املخطوط يف مكتبة عا - 2

باملدينة املنورة وتوجد هلا مصورة ميكروفيلم مبكتبة املخطوطات باجلامعة )توحيد130:(رقم
  ).6188:(اإلسالمّية حتت رقم

ايته، ويف ظين  وتشتمل هذه النسخة الناقصة على منتصف الباب السادس من الكتاب إىل 
ا نسخة منقولة عن اجمللد الثاين مبكتبة دمار إبراهيم ب   اشاأ
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  .يف املقابلة على النسخة الكاملة) م: (اليت تقدم وصفها، وقد رمزت هلذه النسخة بالرمز

فضل اهللا، دون ذكر بقية نسبه، وقد  : كتب فيها أن اسم الناسخ: نسخاسم الناسخ وتاريخ ال
كتبت النسخة خبط نسخ مجيل، وانتهى من نسخها يف العاشر من شهر ذي احلجة سنة 

  .هـ1177



، ورقة، وعدد األسطر يف الصفحة )121(عدد أوراق هذه النسخة : عدد األوراق واألسطر
  .كلمة تقريباً   14- 10ات يف السطر الواحد ما بني سطراً، ويرتاوح عدد الكلم) 17(الواحدة 

، "رد فرق النصارى: "كتب يف منتصف الصفحة األوىل عبارة: وصف الصفحة األوىل واألخرية
جت : "ويف أعالها عبارة   ".رئيس األطباء السلطاين - من ُكُتب الفقري مصطفى 

ية امللك الوّهاب من نسخة مؤلِّفه َمتَّ الكتاب بعنا: "وأما الصفحة األخرية فقد كتب فيها عبارة
  ".هـ1177وهو الشيخ صاحل بن احلسني عفا اهللا عنه برمحته ورضوانه، يف عاشر ذي احلجة سنة 

حصلت على ميكروفيلم لثالث خمطوطات، اثنتان منها خمتصرتان من كتاب التخجيل  - 3
ذه املخطوطات لتأكيد للمؤلِّف نفسه، واألخرى أليب الفضل املالكي السعودي، وقد رجعت إىل ه

قراءة نص يف النسخة األصلية أو إكمال بعض السقط فيها، وقد أشرت يف اهلامش إىل ذلك، ومل 
أضع رموزاً هلذه املخطوطات نظراً لقلة اعتمادي عليها ووضوح النسخة األصلية، وهذه املخطوطات 

  :هي
  ىالبيان الواضح املشهود من فضائح النصار "نسخة خطية لكتاب  - أ   
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توجد يف املتحف الربيطاين ) العشر املسائل: (وتسّمى أيضًا بكتاب) للمؤلِّف نفسه - واليهود 

، ومل يذكر الناسخ امسه عليها وال تاريخ النسخ، )16661د .د.أ: (مل رقمبلندن ضمن جمموع حي
سطراً، يف كل  18ورقة، يف كل صفحة منها ) 74(وقد كتبت خبط نسخ مجيل، وعدد أوراقها 

  .كلمات تقريباً   9- 6سطر منها ما بني 
فيا يف مكتبة مسجد أيا صو ) للمؤّلف نفسه - الّرّد على النصارى (نسخة خطية لكتاب  - ب
سطراً، ويف  12- 11ورقة، يف كل صفحة منها ما بني ) 115(م، وتقع يف 2246: حتت رقم

كلمات، وقد كتبت خبط نسخ مجيل جداً، ومل يذكر الناسخ امسه عليها وال   7- 6كل سطر ما بني 
  .تاريخ النسخ

أليب الفضل  - املنتخب اجلليل من ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل (نسخة خطية لكتاب  - ج
برتكيا، وتوجد مصورة ميكروفيلم ) 1765: (يف مكتبة أمحد الثالث حتت رقم) الكي السعوديامل



جبامعة أم القرى، وقد نسخها ) عقيدة 68/15: (عنها مبكتبة مركز البحث العلمي، حتت رقم
هـ، وتقع 989إمساعيل بن حمّمد الزرقاين احلنفي املصري خبط نسخ مجيل، وانتهى من نسخها عام 

  .سطراً تقريباً  19ورقة، يف كل صفحة منها  )134(يف 
  .وقد طبعت هذه النسخة يف مكتبة احلليب مبصر بدون حتقيق

اليت رمزُت إليها بالرمز  - ومما جتدر اإلشارة إليه أّن ناسخ املخطوطة الفريدة الكاملة األوىل 
وقوع يف الكثري من كان ناسخًا عادياً، مل تكن له ثقافة واسعة ورفيعة، مما أدى به إىل ال  - ) ص(

األخطاء النحوية واللغوية واإلمالئية، وكان يرسم بعض الكلمات رمسًا دون إدراك أو فهم ملعناها، 
  .إضافة إىل صعوبة قراءة خطِّه يف بعض املواضع، مما أرهقين كثرياً يف قراءة املخطوطة
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  :منهجي يف التحقيق: ثانياً 

  :يتلخص عملي يف حتقيق الكتاب باألمور اآلتية
ضبط الّنّص وتقوميه، وذلك بتصحيح ما اعرتاه من تصحيف أو حتريف، وإكمال ما  - 1

اق إضافته، واعتمدت يف ذلك على مقابلة النسخ الناقصة سقط منه، وإضافة ما يقتضي السي
للنسخة الفريدة الكاملة، وعلى خمطوطات الكتب األخرى للمؤلِّف، وهي الّرّد على النصارى 

املنتخب : (والبيان الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود، وعلى خمتصر الكتاب املسّمى
يب الفضل املالكي السعودي، وعلى كتاب الشفا للقاضي أل) اجلليل من ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل

  .عياض، وعلى املصادر األخرى اليت نقل منها املؤلِّف يف كتابه
  .عزوت اآليات القرآنية الكرمية إىل سور القرآن الكرمي ُمبيِّناً اسم السورة ورقم اآلية - 2
ا يف كتب السنة - 3 ِّ املطهرة، فإن كان احلديث  خرَّجُت األحاديث النبوية الشريفة من مظا

يف الصحيحني اكتفيت بالعزو إليهما وقد أزيد عليهما، وإن كان يف غريمها عزوته إىل مظاّنه ما 
أمكن، وأجتهد يف النقل عمن تكلم على إسناده من العلماء، وإن مل أجد اجتهدت يف بيان رأيي 

  .يف إسناده بالنظر يف تراجم رجال اإلسناد إّال يف القليل منها
ا من الكتب احلديثية أوالتأرخيية أو الرتاجم - 4 ِّ   .عزوت اآلثارإىل مظا



عزوت نصوص التوراة واألناجيل وبقية أسفار العهد القدمي واجلديد إىل مصادرها ُمَوضِّحاً  - 5
رقم اإلصحاح والفقرة، ُمشريًا إىل اختالف النصوص يف النسخة احلالية للكتاب املقدس عند اليهود 

  .وبني النسخة اليت كانت بني يدي املؤلِّف والنصارى
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  .مجة باختصارترمجت لألعالم واألماكن الواردة يف الكتاب، مشرياً إىل مصادر الرت  - 6
فلم أترجم للمشهورين منهم، ولكين قد أشري إىل  - رضي اهللا عنهم  - أما أعالم الصحابة 

عدد األحاديث املروية هلم يف كتب السنة معتمدًا يف ذلك على مقدمة مسند اإلمام بقي بن خملد 
ف يف صحبته أكرم ضياء العمري، وأما َمْن َعَدا املشهورين من الصحابة ومن اختل. بتحقيق د - 

  .فإين أجتهد يف ترمجته ترمجة خمتصرة
  .ترمجت األديان والفرق الواردة يف الكتاب، مشرياً إىل مصادر الرتمجة بإجياز - 7
  .رقمت األدلة والشواهد اليت أوردها املؤلِّف - 8
شرحت املفردات اللغوية اليت بدت يل غريبة، واملصطلحات اليهودية والنصرانية شرحاً  - 9
  .واضحاً 

ا من دواوين الشعر  - 10 ّ نسبت األبيات الشعرية إىل قائلها وعزوت ما أمكن منها إىل مظا
  .وكتب اللغة إالّ يف القليل منها

علقت على بعض فقرات الكتاب الستكمال جوانب البحث، مراعيًا عدم اإلكثار من  - 11
  .التعليقات نظراً لضخامة حجم الكتاب

  .كتابية املخالفة لقواعد الكتابة واإلمالء احلديثةصحَّحت األخطاء النحوية وال - 12
بيَّنت يف خامتة البحث أهّم النتائج اليت توصلت إليها والصعوبات اليت عانيتها يف  - 13

  .البحث والتوصيات اليت ارتأيتها
اية البحث مجلة من الفهارس اليت تسهِّل على القارئ الوصول إىل ما  - 14 وضعت يف 

  :أسرع السبل وأسهلها وهييريده من الكتاب ب
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  .فهرس اآليات القرآنية - أ
  .فهرس األحاديث الشريفعة - ب
  .فهرس اآلثار - ج
  .سفار العهد القدمي واجلديدفهرس نصوص أ - د

  .هـ فهرس األبيات الشعرية
  .فهرس األعالم - و
  .فهرس األماكن - ز
  .فهرس األديان والِفرق - ح
  .فهرس املصادر واملراجع - ط
  .فهرس املوضوعات - ي

  :املصطلحات والرموز املستخدمة يف التحقيق: ثالثاً 
  .نسخة األصل: ص
  .تعليقات على هامش نسخة األصل: ش
  .خة مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة اجمللد الثايننس: م

  .ما بني املعقوفتني من إضافات احملقِّق وزياداته على النصّ [  ]: 
  :توجد رموز وأرقام وسط املنت تشري إىل ما يقابلها من نسخة املخطوطة فمثالً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).أ(لورقة السابعة، الوجه اجمللد األّول من املخطوطة، ا: أي: أ/1/7
  ).ب(اجمللد الثاين من املخطوطة، الورقة الرابعة عشرة، الوجه : أي: ب/2/41
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  ).قاموس لغوي(القاموس احمليط : القاموس
  .قاموس الكتاب املقدس: قاموس
  .صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر: فتح
  .راجع أو انظر: ر
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  خطبة الكتاب    

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  
الذي ال تضارعه األشكال واألنداد،  1احلمد هللا الواحد الذي ال يتكثر باألعداد،املاجد   

املقدس عن الشريك والصاحبة واألوالد، املنَـزَّه الذات والصفات عما يقول أهُل اإلحلاد، الصمد 
ال ِبُكرور العصور ومرور الدهور واآلباد،  2دمياملتعايل عن األكل والشرب كما اعتقد من حاد، الق

العظيم ال ِبكرب أجسام وأجساد، القيوم الذي لو نام فشا يف الكون الفساد، خالق اآلباء واألبناء 
واألزواج واألحفاد، سامك السماء باملالئكة الكرام وماسك األرض باألطواد، مظلم الليل ومضيء 

ار من الصلد ا   جلماد، مقدِّر األقواتالنهار ومفجِّر األ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

اجمليد، كالعامل مبعىن العليم، لكن الفعيل أكثر مبالغة، وهو الشريف ذاته، اجلميل : مبعىن 1
  ).103، 93املقصد األسىن، أليب حامد الغزايل،ص:ر.(أفعاله،اجلزيل عطاؤه

كنه ورد يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف القرآن الكرمي ول" املاجد"ومل يرد االسم الشريف 
صحيح ابن ماجه : ر. (، وابن ماجه5/496يف سرد األمساء احلسىن، وقد أخرجه الرتمذي 

، والبيهقي يف األمساء 17، 1/16، واحلاكم )592املوارد ص : ر(، وابن حبان )2/330
. لوليد بن مسلم، وغريهم، وقد اختلف يف تصحيح احلديث، فإن مداره على ا15والصفات ص 

تصنيف رجائي  - رسالة الرتشيد يف اعتبار األمساء برواية الوليد : للتوسع يف تصحيح احلديث، ر(
  ).بن حمّمد املصري



ليس من أمساء اهللا احلسىن فإنه مل يرد يف القرآن الكرمي وال يف السنة املطهرة فإن " القدمي" 2
وأما إدخال القدمي يف أمساء اهللا تعاىل : "العّز احلنفي قال العالمة ابن أيب. أمساء اهللا عزوجل توقيفية

وال ريب أنه كان مستعمًال . فهو مشهور عند أهل الكالم وقد أنكر ذلك كثري من السلف واخللف
يف نفس التقدم، فإن ما تقدم على احلوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غريه، لكن أمساء اهللا تعاىل 

على خصوص ما ميدح به، والتقدم يف اللغة مطلق ال خيتص بالتقدم هي األمساء احلسىن اليت تدل 
وهو أحسن من " األّول: "على احلوادث كلها، فال يكون من األمساء احلسىن، وجاء الشرع بامسه

القدمي؛ ألنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له خبالف القدمي، واهللا تعاىل له اٍألمساء احلسىن ال 
  ).، بتصرٍُّف بسيط115، 114العقيدة الطحاوية ص  شرح: ر". (احلسنة
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) أ/1/3/ (ومدبِّر األوقات االنتقاص واالزدياد، مالك السماوات واألرض وواهب الرفع 

 1والبسط والقبض امللك اجلواد، مرسل أنبيائه بلطائف أنبائه إلرشاد العباد، مهلك كسرى واخلفض
، واهب موسى النصر والعون وخاذل فرعون ذي 6وشداد 5وعاد 4ومحري3وتبع 2وقيصر
  ، جاعل بَن مرمي7األوتاد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أكاسره : اسع امللك،مجعهو :أي)خسرو(لقب ملوك الساسانّيني،وهو معرَّب:كسرى  1

  ).2/807،الصحاح 604القاموس احمليط ص:ر.(وكساسرة،والقياس كسرون
ابن بنت ) م.ق 44(اسم أسرة قدمية من أشراف روما، وملا تبىن يوليوس قيصر : قيصر 2

أخته أوكتافيوس، اّختذ األخري اسم قيصر، وجرى خلفاؤه األباطرة على اّختاذ هذا االسم، إىل أن قرر 
،وتلقيب ويل العهد "املبجل: "ريان االحتفاظ لألمرباطور وحده بلقب أغسطس معناههاد
  ).2/1411املوسوعة العربية امليسرة:ر".(قيصر:"بـ

ٌر أَْم قـَْوُم تـُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم {: ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي مبوضعني قال تعاىل 3 َأُهْم َخيـْ
  ].14- 12سورة ق [، ويف ]37الدخان . [}َكانُوا ُجمْرِِمنيَ   َأْهَلْكَناُهْم ِإنـَُّهمْ 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأما تبع فقد ورد فيه حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
، وصّححه ووافقه الذهيب 1/36، أخرجه احلاكم ..."ما أدري تبع أنبّيًا كان أم ال؟: "وسلم

  ).1/969صحيح اجلامع الصغري : ر. (واأللباين
ال يسمى تبعًا حىت : ملوك اليمن، قيل: ملك يف الزمان األّول، والتتابعة: ويف التاريخ أن تبع

، وّمسوا بذلك التباع بعضهم بعضاً يف )1/18النهاية البن األثري : ر. (ميلك حضرموت وسبأ ومحري
فردات للراغب امل: ر. (الظل ألنه يتبع الشمس، وضرب من اليعاسيب: الرئاسة والسياسة، والتبع

  ).912، و القاموس ص 72ص 
محري بطن عظيم من القحطانية ينتسب إىل محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان،  4

م فقد انتشرت فيهم اليهودية، وكانوا يعبدون الشمس . واسم محري العرنج، وبالدهم اليمن أما أديا
  ).306- 1/305عمر كحالة  - معجم قبائل العرب : ر(

وهي . (عاد بن عوص بن سامل بن نوح، وكانوا عربًا يسكنون األحقاف: لة يقال هلمقبي 5
الشحر، واسم : وكانت باليمن بني عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال هلا) جبال الرمل

واديهم مغيث، وقد أرسل اهللا إليهم نبّيه هودًا عليه السالم، فكّذبوه فأهلكهم اهللا بريح صرصر 
  ).1/89البن كثري  - قصص األنبياء : ر. (عاتية

من قبائل اليمن تقيم يف شرقي صنعاء اليمن، ومنهم بطن من األنبج بن هالل ابن : شداد 6
  ).2/585املرجع الّسابق . (عامر صعصعة، من العدنانية وكانت بالدهم يف بالد بونه من املغرب

وكانت نعتًا للقصر امللكي  ،)البيت األعظم: (، أي)عو - بر : (كلمة من لفظتني: فرعون 7
املوسوعة : ر. (م.ق. منذ أيام الدولة القدمية، مث أصبحت علمًا على ملوك مصر منذ األلف األوىل

يطلق على الكافر ) فرعون(، وبعد دخول اإلسالم إىل مصر فإن لقب )2/1290العربية امليسرة 
ألنه ضرب المرأته أربعة أوتاد،  لفرعون ذي األوتاد؛: الذي ملك مصر، وال يلقب به املسلم، وقيل

ألنه كان يوتد أيدي وأرجل أعدائه يف أوتاد : مث جعل على ظهرها رحى عظيمة حىت ماتت، وقيل
ا، وقيل تفسري ابن كثري : ر. (بأن األوتاد هم اجلنود الذين يشدون أمره: من حديد ويعلقهم 

3/543.(  
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وأمَّه آية للعامل وما مها بأعجب من حواء وآدم، فتعسا لعباد األنداد، ضّلوا باملشي على   

املاء، وصعود السماء وإحياء املوتى وتكثري األزواد، هذا موسى قد فلق وإدريس قد صعد وإلياس قد 
  !.، ومل يكونوا أرباباً بذلك، فكيف يغلط فيما هنالك لوال الشقاء والعناد؟1يا من أننت ودادأح

أمحده على ما أسدى وأفاد، وأمدحه على ما أبدى وأعاد، وأشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال  
شهد وأقوى احلجج، وأ 2شريك له شهادة تضمن للصدر الثـََّلج، وكلمة تعصم املهج بأوىف الدَّرَج

أّن حمّمدًا عبده الذي نّص عليه موسى، ونبّيه الذي طرق بني يديه عيسى، وصفيه الذي أخدمه 
) ب/1/3/(جربيل، وجنّيه الذي رمسه يف التوراة واإلجنيل، صّلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه صالة

  .تزيدهم تبجيًال إىل تبجيل وختلد جيًال بعد جيل
 4]أخالفه[حضرت حمفال حتفَّل باملعارف : "ه حبّبهعن ذنبه وحبا 3قال من عفا اهللا له 

، فأذاعوا مزائد الفوائد وأعادوا ودائع العوائد وأفاضوا يف العلوم الدينية، 6]ُأالَّفُه[ 5وتكفَّلبالعوارف
  وأضافوا إىل ذلك ذكر األمة النصرانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الدودة: داد الطعام إذا وقع فيه السوس، أي: يف ش 1
القاموس احمليط ص : ر. (صعد يف املراتب، ولزم احملجة من الدين أو الكالم: َدرَّج وأَْدرَج 2
240.(  
  .رمحة اهللا عليه - عبارة عن املؤلِّف : يف ش 3
ففيه تشبيه ) حتفل(بالفاء حيث يدل عليه الفعل ) أخالفه(، والذي أثبته )أخالقه(يف ص  4
موافقة لسياق ) أخالفه(ماً ومعرفة بالضرع املمتلئ باحلليب، كما أن كلمة اململوء عل) اجمللس(احملفل 

من ذوات اخلف  ) خلف: (مفرده - أخالف . الكالم وللجناس الذي يكثر منه املؤلِّف يف كالمه
. كالثدي لإلنسان، وحلمة ضرع الناقة أو طرفه أو املؤخر من األطباء أو هو للناقة كالضرع للشاة

  ).180، املصباح املنري ص 1042يط ص القاموس احمل: ر(
  ).1081القاموس احمليط ص : ر. (عوارف: املعروف كالُعرف، ج: العارفة 5
بالفاء أو بالقاف َفظ، واآلفة بالفاء َفظ أيضًا أو بالقاف ) اآلفه: (، ويف ش)األفة(يف ص  6

  .اهـ. فمن ألف الربق إذا ملع أو من األلوقة وهي طعام يصلح من الزبد



: األليف ومجعه: الصواب ما أثبته؛ ألنه املوافق لسياق الكالم، فإن اإللف، بالكسر :قلت
). 1024القاموس ص : ر. (من اإللف اإللفه ومجعه ُأالَّف) ُأالَّفه: (وجيوز أن يكون. آالف

  .وتكفل باملعروف من يْأِلفون فعل املعروف أو يألفون احملفل ويعتادونه: وتوضيح معىن عبارة كاآليت
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م القدم، حىت اعتقدوا اّحتاد الَعَدم بالِقَدم؟ ومن أين قادهم    فتعجب َمْن حضر كيف زلت 
، فدانوا بعبادة الرجال؟ واستعبدوا أن يعتقد لبيب أن اخلبيث إىل القول بالتثليث وروَّج عليهم احملال

  !!!.اإلله يصلب على صليب، أو يستقّر يف األحالم أن تشتمل على القدمي األرحام
إن من املستحيل أن يضّل السالك مع وجود الدليل، وعيسى عليه السالم فهو : فقلت 
زكَّى املعدَّل  - شهد له املصطفى عارف بالطريق، وله من ربّه تعاىل أوىف رفيق، وقد  1ِخرِّيت

ُ
وهو امل

َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه َأِن {: بأنه بلغ عن اهللا، ومل يبدِّل، قال ربّنا جّل امسه حكاية عنه - 
  ].117: يةسورة املائدة، اآل. [}...اْعُبُدوا اَهللا َريبِّ َوَربَُّكم وَُكْنُت َعَليـُْهم َشِهيداً َما ُدْمُت ِفيِهم

عليهم كالمه فتناولوا ) أ/1/4/ (4واستعوص 3كاخللوف  2لكن رمبا خلف من بعده ُخُلوف 
بأيدي التحريف احلروف، وأتاهم العدّو من قبل األلفاظ فغلظهم وجرأهم على الكفر بإجرائها على 

ا عن مجلة من الظواهر لعرض التأوي 5]ال خيلو[ومعلوم أّن كّل تْنزِيل . الظاهر فورطهم ل يضّل 
  .اجلاهلون وما يعقلها إالّ العاملون

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دليل حاذق ماهر: أي: يف ش 1
كّل من جييء بعد من مضى، إّال أنه بالتحريك يف اخلري، : - بالتحريك والسكون  - اخلَلف  2

من الناس، وَخلف  ومعنامها مجيعًا القرن. خَلف ِصدق، وَخلف سوء: والتسكني يف الشّر، يقال
  .مجعه خُلوف

ا رائحة حدثت بعد الرائحة األوىل، يقال: - بالكسر  - اخلِلَفة  3 َخلف : تغري ريح الفم، أل
- 2/65النهاية البن األثري : ر...". (خللوف فم الصائم: "ومنه احلديث. فمه خيلف ِخلفة وخلوفاً 

  ).1044، 1043، القاموس ص )68



  .استصعب: يف ش 4
  .والتصويب من احملقِّق) ال خيلوا: (يف ص 5
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 5والعني 4ولفظ الوجه 3والنـُُّزول إىل مساء الدنيا 2قوم يف لفظ االستواء 1وهذا كما هفا

  غري ذلك فحملوا األمر يف هذهو  7والقدم 6واليد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من اهلفوة وهي الزلة لفظاً ومعىن: يف ش 1
، واآليات كثرية يف إثبات ]5: سورة طَه، االية[، }الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى{: قال تعاىل 2

كما فسرّه السلف   - ، }تَـَوىاسْ {صفة استواء هللا عزوجل على العرش وعلّوه على خلقه، ومعىن 
  ".ارتفع وعال واستقّر وصعد: "- رمحهم اهللا 

وقال رسول اهللا ]. 22: سورة الفجر، اآلية. [}َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفاً َصّفاً {: قال تعاىل 3
" ...يْنزِل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل: "صلى اهللا عليه وسلم

، والروايات كثرية )523، 1/521، ومسلم 3/29فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري. اخل
  .ومتواترة يف إثبات صفة نزول اهللا عزوجل إىل السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء

إن صفيت االستواء والنـُُّزول إىل السماء الدنيا من الصفات اخلربية الثبوتية الفعلية االختيارية 
  .شية اهللا عزوجل إن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلهااليت تتعلق مب

واألدلة ]. 27: سورة الرمحن، اآلية. [}َويـَبـَْقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َواإلْكَرام{: قال تعاىل 4
  .من القرآن الكرمي والسنة املطهرة كثرية يف إثبات صفة الوجه هللا عزوجل

. }َجتْرِي ِبَأْعُيِنَنا{: وقال تعاىل].39:سورة طَه،اآلية.[}َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين {:قال تعاىل 5
وقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة على أن اهللا تعاىل ]. 14:سورة القمر، اآلية[

  .موصوف بأن له عينني حقيقة على ما يليق جبالله وعظمته عزوجل



وقال ]. 75: سورة ص، اآلية. [}بَِيَديّ  َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقتُ {: قال تعاىل 6
وغريها من اآليات واألحاديث الصحيحة ].64:سورة املائدة، اآلية.[}َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتانِ {:تعاىل

  .اليت تثبت صفة اليدين حقيقة هللا عزوجل مبا يليق جبالله وعظمته تبارك وتعاىل
هي من مزيد؟ حىت تضع فيها : وتقول - ار يعين الن - ال يزال يلقى فيها : "قال عليه السالم 7

أخرجه ".قٍط قٍط قٍط بعّزتك وكرمك: رّب العاملني قدمه فيْنزوي بعضها إىل بعض، وتقول
  ).2188- 4/2186،ومسلم13/434فتح الباري:ر.(البخاري

  :إّن إطالق صفات اهللا عزوجل توقيفية، وتنقسم إىل قسمني: ومجلة القول يف ذلك
  ).الصفات الثبوتية( صفات بإثبات مفصل - 1
  ).الصفات السلبية(صفات بنفي جممل  - 2

ما نفاها اهللا يف كتابه الكرمي، أو على لسانه نبّيه صلى اهللا عليه : فالصفات الّسلبية؛ هي
وسلم، وكّلها صفات نقص يف حّقه عّز وجّل، كاملوت، والنوم، واجلهل، والعجز وغريها، فيجب 

  .إثبات ضّدها على وجه األكمل نفيها عن اهللا تعاىل ملا سبق مع
ما أثبته اهللا تعاىل لنفسه يف كتابه أو رسوله صلى اهللا عليه : أما الصفات الثبوتية اخلربية فهي

  :وسلم، وكلها صفات الكمال ال نقص فيها، وتنقسم إىل قسمني
ا كالوج - أ ه والعينني صفات ذاتية قائمة بذات اهللا العلية، وهي اليت مل يزل وال يزال مّتِصفًا 

  .واليدين والقدم وغري ذلك مما وردت به النصوص الصحيحة
صفات فعلية تتعلق مبشيئته عزوجل إن شاء فعلها وإن مل يشأ مل يفعلها، كاالستواء  - ب

  .والنُّزول واجمليء والقبض والبسط
يف وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمته إثبات ما أثبته اهللا ورسوله من الصفات من غري تكي

وال متثيل ومن غري حتريف وال تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه عزوجل مع إثبات ما 
  .أثبته من الصفات من غري إحلاد ال يف أمسائه وال يف آياته

الرسالة التدمرية واجلزء الثاين والثالث من جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن : للتوسع: ر(
، وما 127، وما بعدها للسفاريين شرح العقيدة الطحاوية ص 1/123 تيمية، لوامع األنوار البهية
حمّمد أمان، وشرح كتاب التوحيد للشيخ . د - كتاب الصفات اإلهلية : بعدها، ومن املراجع احلديثة

  ).عبد اهللا الغنيمان، والقواعد املثلى يف صفات اهللا أمسائه احلسىن، للشيخ حمّمد بن عثيمني
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  .فزلوا 1الّتسميات على ما يبتدر إىل أفهامالعوام  
ذا  3من قبل األلفاظ وعدم احلفَّاظ فيتعني على من له ُدْربة 2وإذا كان النصارى إمنا أتوا  

هلم وفّك الشبهات اليت أعانت على ضالهلم، فزعم اجلماعة أين عارف بكتبهم الشأن حل إشكا
م َدرّي مبرادهم باجلوهر واألقنوم، َدِرب بالَفرق بني ِفَرق النسطور واليعاقبة  خبري مبخاريقهم وكذ

دي أمماً، فأجبتهم لوجوب: والروم، وقالوا  لو أَنرَت َلمعا تكون على احلق علما فرب كلمة واحدة 
عند رميض برقهم، واستخرت اهللا تعاىل وشجعت جنانا جبانا وأطلقت من  4حّقهم ورجوت احليا

مبا   6يف حتصيل ما مل أقف عليه من كتب القوم ومل أجتز 5العناية ودأبت) ب/1/4/ (ضعيف 
  كان يف يدي منها حىت استكملت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ال بّد "هذه التسميات على ما يبتدر إىل أفهام العوام فزلوافحملوا األمر يف : "قول املؤلِّف 1

م وتلوثت أفهامهم بالتشبيه والتمثيل أو التعطيل أو  م العوام الذين احنرفت فطر من تقييده بأ
ا الفطرة اليت يولد عليها . (التأويل م على عقيدة السلف، أل أما عوام املسلمني فاألصل فيهم أ

فكل من مل يلقنه املبتدعة ) من حيث األصل(ها املسلم بال تلقني وال تعليم اإلنسان وينشأ علي
العلم : ر). (بدعتهم ويدرسوه كتبهم فليس من حّق أي فرقة أن تدعيه إّال أهل السنة اجلماعة

سفر احلوايل . د - ، للشيخ صاحل املقبلي، منهج األشاعرة يف العقيدة 273- 271الشامخ ص 
  ).23ص 

  .والصواب ما أثبته) أوتوا: (يف ص 2
درية باملنقوط التحتانية واحدة أو اثنتني، فأما بالباء فمن التدرب وأما بالياء فمن : يف ش 3
  .الدراية
املطر : أي - مقصور " احليا: "167ويف خمتار الصحاح ص . اهـ. املطر: أي: يف ش 4
  .واخلصب
  .تعبت: أي: يف ش 5
  ).449س احمليط ص كما يف القامو . (مل أقطع، ومل أكتف: أي 6
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  اخلمسة األسفار 1التوراة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: كما تسمى أيضاً .قانونال: كلمة عربية معناها الشريعة، وتسّمى الناموس أي: التوراة 1
  :األسفار اخلمسة وهي: وهي كلمة يونانية تعين) البانتاتيك(

إصحاحاً، ومسي بذلك الشتماله على قصة خلق العامل، مث ) 50(يقع يف : سفر التكوين - 1
قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته ينتهي، هذا السفر باستقرار بين إسرائيل مبصر وموت 

  .ميوسف عليه السال
، إصحاحاً، ومسي بذلك نسبة إىل حادثة خروج بين إسرائيل )40(ويقع يف : سفر اخلروج - 2

من مصر إىل أرض سيناء بقيادة موسى عليه السالم، وفيه ذكر احلوادث اليت جرت لبين إسرائيل يف 
  .أرض التيه، والوصايا العشر والكثري من األحكام والتشريعات

، إصحاحاً، وحيتوى على شؤون العبادات وخاصة القرابني )27(ويقع يف : سفر الالوّيني - 3
  .والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة موكولة إىل سبط الوي بن يعقوب، فلذلك نسب السفر إليهم

إصحاحاً، ومسي بذلك ألنه حافل بالعد واإلحصاء ألسباط ) 36(ويقع يف : سفر العدد - 4
م و    .يتخلل ذلك بعض األحكام والتشريعاتبين إسرائيل ومما ميكن إحصاؤه من شؤو

، ومسي بذلك إلعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة )34(ويقع يف : سفر التثنية - 5
والتعاليم مرة ثانية على بين إسرائيل عند خروجهم من أرض سياء، وهذا السفر الذي ينهي التوارة 

فمات هناك موسى، عبد الّرّب يف : "املنسوبة إىل موسى عليه السالم ورد يف آخرها النص اآليت
أرض مؤاب بأمر الّرّب وَمتَّ دفنه يف الوادي يف أرض مؤاب جتاه بيت فاعور ومل يعرف إنسان قربه إىل 

  ...".اليوم وكان موسى بن مائة وعشرين سنة حني مات
، 235، قاموس الكتاب املقدس ص 1/1السنن القومي يف تفسري أسفار العهد القدمي (: ر
، والنص السابق صريح يف أن كاتبه ليس موسى عليه السالم، )808، 801، 609 ،239

رسالة يف الالهوت : ، يف كتابه)م1677ت (وهو ما صرح به الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوز 
، وهو عامل يهودي )1167: ت(، حيث ذكر مالحظات ابن عزرا 267- 266:والسياسة ص



وأضاف إليها مالحظاته الشخصية مث - وسىَشكَّ يف نسبة األسفار اخلمسة إىل م
ومن هذه املالحظات كلها يبدو واضحاً : "ذكرسبينوزاالنتيجةاليت توصل إليهامن خالل أحباثه فيقول

وضوح النهار أن موسى مل يكتب األسفار اخلمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون 
  .اهـ". عديدة

يورانت وذكرها يف موسوعته قصة احلضارة وقد توصل إىل هذه النتيجة أيضًا املؤرخ ول د
2/376.  

أن العلم العصري والسيما النقد :"حتت عنوان توارة)معجم الروس(وتذكر دائراملعارف الفرنسية
األملاين قد أثبت بعد دراسات مستفيضة يف اآلثار القدمية والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة مل يكتبها 

اامسهم عليها ألفوهاعلى التعاقب ومعتمدين على روايات مساعية موسى وإمنا كتبها أحبار مل يذكرو 
  .اهـ".مسعوها قبل أسر بابل

فهذه بعض اعرتافات حمقِّقيهم وعلمائهم يف عدم صحة نسبة التوراة احلالية إىل موسى عليه 
  .السالم

ّميه والذي يس - عند اليهود ) الكتاب املقدس(علمًا بأن هذه التوراة تعترب جزءًا رئيسًا من 
األسفار  - 2. التوراة - 1: وينقسم حبسب حمتوياته إىل أربعة أقسام هي - النصارى بالعهد القدمي 

، سفر تعرض لتاريخ بين إسرائيل منذ دخوهلم فلسطني حىت فرتة السيب البابلي )12: (التارخيية وهي
ألول والثاين، سفر يوشع، القضاة، راعوث، صموئيل األّول والثاين، امللوك ا: وهذه األسفار هي

وعددها : أسفار األناشيد األسفار الشريعة - 3. أخبار األيام األّول والثاين وعزرا وحنميا وأستري
أسفار األنبياء وعددها  - 4. أيوب، املزامري، األمثال، اجلامعة، نشيد األناشيد: ، أسفار هي)5(
  .، سفرا تنسب إىل أنبيائهم ومنهم أشعيا وأرميا وحزقيال وغريهم)17(
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  ، ونبوة1ونبوة داود
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



من وهو ابن يسي وثاين ملوك بين إسرائيل و ) حمبوب(اسم عربي معناه : داود عليه السالم 1
أنبيائهم الكرام، إّال أن األسفار املقدسة عند اليهود والنصارى تتهمه بارتكاب الكبائر وفعل 

وهي جمموعة من األشعار امللحنة وغرضها متجيد اهللا وشكره ) سفر املزامري(وتنسب إليه . الفواحش
وقد ) اب احلمدكت(وكانت ترمن على صوت املزمار وغريه من اآلالت املوسيقية، ويف العربانية يسمى 

. مزموراً  150من  73بالنسبة لعدد املزامري اليت نسبت إليه وبلغت ) مزامري داود(عرفت باسم 
  :وتنقسم هذه املزامري إىل مخسة أقسام هي

، 1: (، لداود، أما أربعة منها وهي)37)(، مزموراً، منها )41(يتضمن القسم األّول  - 1
ا املزامري اليتيمة نظراً لعدم وجود أب هلا، ملؤلفني غري معروفني لذلك )33، 10، 2   .يدعو

مزمور (لبين قورح و) 7(،)72- 42من : أي(مزمورًا )31(القسم الثاين يتضمن - 2
  .ملؤلِّفني غري معروفني ومزمور لسليمان) 4(لداود و) 18(آلساف و)واحد

آلساف ) 11: (، منها)89- 73من : أي(، مزمورًا )17(يتضمن : القسم الثالث - 3
  .لبين قورح وواد لداود وواحد هليمان وبين قورح وواحد اليثان) 3(و

) 2(، منها مزمور ملوسى، و)106- 90من : أي(مزمورا ) 17(القسم الرابع يتضمن  - 4
  .لداود والبقية ملؤلِّفني غري معروفني

لداود وواحد ) 15: (، منها)150- 107: أي(مزمور ) 44(القسم اخلامس يتضمن  - 5
  .وتقرأ هذه املزامري يف الكنيسة والعبادات الفردية واجلماعية. قية ملؤلِّفني غري معروفنيلسليمان والب

، قاموس )16(ترمجته يف سفر صومئيل األّول وسفر امللوك األّول،السنن القومي اجلزء : ر(
  ).366- 361، 430الكتاب املقدس ص 

قورح وغريمها إىل األسفار من العجب، ومن غري املعقول أن تضاف مزامري آساف وبين : أقول
واألدهى من ذلك أن عددًا كبريًا من املزامري !!! املقدسة وهم ليسوا أنبياء حسب ما ورد يف تراجم

 - باعرتاف مفرسيهم وحمقِّقيهم بذلك  - مزمورًا تنسب ملؤلِّفني غري معروفني ) 50(يبلغ عددها 
وهل ذلك إالّ !! هم ال يعرفون قائلها؟فبأي حقٍّ يضفي على تلك املزامري صفة القداسة والوحي، و 

م أرباباً من دون اهللا؟   !!.اتباع اهلوى واّختاذ أحبارهم ورهبا
وأما سرية هذا النّيب الكرمي يف املصادر اإلسالمية فهي مبسوطة يف كتب التفسري وتاريخ 

، وغريها وفيها وصفه مبا هو 229- 196،وقصص األنبياء البن كثري ص256- 1/231الطربي
ل له من التكرمي والتعظيم لنّيب من أنبياء اهللا الكرام والعصمة يف التبليغ ومن كبائر الذنوب وتْنزِيهه أه

  .مما نسبه أهل الكتاب إليه من اإلفك والبهتان
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  ،3، ونبوة حبقوق2، ونبوة ميخا1أشعيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويعتربه النصارى من أعظم أنبياء العهد القدمي )الّرّب خيلص(أشعيا بن آموص، ومعىن امسه  1
مات  لكثرة نبواته عن املسيح، ويغلب على ظّن املؤرخني بأن أشعياء قد) النّيب اإلجنيلي: (ويلقبونه بـ

  .مقتوًال يف اضطهاد امللك منسي اإلسرائيي
إصحاحاً، ويعترب ضمن أسفار األنبياء ) 66(وينسب إىل أشعياء سفر بامسه عدد إصحاحاته 

ميخا وحبقوق وصفنيا وزكريا وحزقيال وأرميا ودانيال : املتأخرين الذي يشمل عددًا من أنبيائهم كـ
م هللا عزوجل وهنوشع وغريهم وحتتوي هذه األسفار بصفة عا مة على وصايا األنبياء ومناجا

م والتهديد بزوال دولتهم ونصحهم بالتوبة والرجوع  والتنديد بفساد سلوك بين إسرائيل وكثرة ذنو
  ).85- 81، وما بعدها، قاموس الكتاب ص 8/66سفر أشعيا، السنن القومي : ر. (إىل اهللا

سعيد يف كتابه املدخل إىل الكتاب  وعن سفر أشعيا يقول الكاتب املصري النصراين حبيب
اختلفت آراء الشراح والباحثني حول هذا السفر اختالفًا ال نظري له يف أي : "103املقدس ص 

سفر آخر، هذا وجيمع الدارسون يف العهد القدمي على أن أشعيا قد يكون كتب جزءًا من هذا 
  .كثرالسفر، بينما يرى بعض الدارسني أن ُكتَّاب السفر ثالثة أو أ

متثل مشكلة حادة أمام الباحث ذلك أن فيها ) 66: (إىل رقم) 40: (واإلصحاحات من رقم
براهني قوية وأدلة صرحية تؤّكد عدم صلة هذه األصحاحات من السفر ألشعيا، وال تتصل بالزمن 

ذلك أن اسم أشعيا يف . م.ق 700- 765: الذي يدعيه املؤرخني عصرًا ألشعيا وهو الفرتة من
كانت كتاباً ) 39- 1: (ه اإلصحاحات مل يذكر متاماً، ويبدو أن اإلصحاحات من رقمبدية هذ

وبنحو ذلك أشار إليه سبينوزا يف . اهـ". منفصًال وأدجما بطريق الصدفة عند نسخ أسفار األنبياء
منشورات دار املشرق  - ، ويف مقدمة السفر من الكتاب املقدس للكاثوليك 311رسالته ص 

بنا إىل املزيد من التعليق بعد هذا االعرتاف الصريح منهم يف شّكهم بنسبة  فال حاجة. م1983
  .هذا السفر إىل أشعياء



ويلقب باملورشيت نسبة إىل قرية مورشه مسقط رأسه، وهو يف !) من مثل يهوه؟: (ميخا معناه 2
) 7( وعدد إصحاحات) سفر ميخا(العهد القدمي سادس األنبياء الصغار، وينسب إليه سفر بامسه 

  ).937، 936، وما بعدها، قاموس ص 12/90سفر ميخا، السنن القومي : ر. (إصحاحات
، وهو عند أهل الكتاب ثامن األنبياء الصغار الذين ظهروا يف مملكة )يعانق: (حبقوق معناه 3

يهوذا، وما يعرفونه من سرية حبقوق إمنا هو جمرد استنتاجات من السفر املنسوب إليه بأنه كان أحد 
ثالثة ) سفر حبقوق(غنيني يف اهليكل ومن سبط الالوّيني، وعدد إصحاحات السفر املسمَّى بامسه امل

، 287، قاموس ص 12/116سفر حبقوق، السنن القومي : ترمجته يف: انظر. (إصحاحات
288.(  

هذا سفر منسوب إىل شخص فيه جهالة ظاهرة فال يعرف شيء عن مكان أو زمان : أقول
مقدمة طبعة الكتاب املقدس باإلجنليزية : ر. (ه إّال عن طريق التخمني والظنوالدته أو عن سريت

  ).م1971سنة 
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  بوة، ون3، ونبوة أرميا2، ونبوة زكريا1ونبوة صفنيا    
  ،4حزقيال   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهو يف العهد القدمي يعترب تاسع األنبياء الصغار، )يهوه يسرت(اسم عربي معناهك : صفنيا 1

سفر : (ويعود نسبه إىل امللك حزقيا، وقد كان صغفنيا معاصرًا حلقبوق، وينسب إليه سفر بامسه
سفر صفنيا، السنن القومي : ترمجته يف :ر. (عدد إصحاحاته ثالث إصحاحات) صفنيا
  ).545، 544، قاموس الكتاب املقدس ص 12/136

وهو - وهو ليس زكريا أبو حيىي عليهما السالم - وهو ابن برخيا ) يهوه قد ذكر: (معنه: زكريا 2
يف العهد القدمي يعترب احلادي عشر بني األنبياء الصغار، ويظهر أنه كان من نسل الوي فكان 

الذي كان يف عهد امللك - أحد أنبيائهم - لوظيفة كاهل أو نيب، وقد كان معاصرًا حلجيمستحقًا 



عدد إصحاحاته ) سفر زكريا: (داريوس يف فرتة ما بعد السيب البابلي، وينسب إليه سفر بامسه
  ).429- 428، قاموس ص 12/160سفر كزريا، السنن القومي : ر. (إصحاحاً ) 14(

وهو يف العهد القدمي أحد . ، وهو ابن حلقيا الكاهن)س أو يثبتالّرّب يؤس: (معناه: أرميا 3
أشعيا وحزقيال ودانيال وقد ظهر يف زمن امللك يوشيا إىل سقوط أورشليم، وال : (األنبياء الكبار مثل

الذي كتبه صديقه باروخ بن نرييا ) سفر أرميا(وينسب إليه . يعرف شيء عن تاريخ ومكان موته
) 5(وعدد إصحاحاته ) مراثي أرميا(احاً، كما ينسب إليه أيضًا إصح) 52(وعدد إحاحاته 

ويرى سبينورزا أن سفر أرميا جمموعة مأخوذة من  ). 56- 52سفر أرميا قاموس ص . (إصحاحاً 
كتب أخرى متعددة، ويكون خليطًا من نصوص بال ترتيب ودون مراعاة لألزمنة وبعض 

أن أرميا  - كإيسفيلت وهالر وأدولف   - اد اإلصحاحات مستمدة من سفر باروخ، ويرى معظم النق
  ).313- 311رسالة يف الالهوت ص : ر. (مل يكتب املراثي

، وهو ابن بوزى من عشرية كهنونية، ويعتربونه أحد األنبياء )اهللا يقوي: (معناه: حزقيال 4
ىل أرض إ) يهو ياكني(الكبار، وقد نشأ يف فلسطني زمن النّيب أرميا، مث محل مسبيًا مع ملك يهوذا 

عدد إصحاحاته ) سفر حزقيال(بابل أثناء الغزو البابلي، وال يعرف وقت ومكان موته، وينسب إليه 
  ).304- 301سفر حزقيال، قاموس ص : ر. (إصحاحا) 48(

وقد يبدو من النظرة األوىل أن هذا السفر الطويل من وضع حزقيال و حده، على أن الرّأي 
العهد القدمي أن بعض أجزاء من هذا السفر كتبت يف وقت  السائد بني املهتمني بأخبار ودراسة

متأخر كثرياً عن زمن حزقيال، وأن حزقيال نفسه مل يضع السفر الذي بني أيدينا كّله فضًال عما يف 
قضايا السفر من حوادث ومراحل تارخيية تنفي صلتها حبزقيال، والباحث يف السفر يرى نفسه أمام 

ة مما يؤّكد أنه من املتعذر أن تكون كتابة هذا السفر يف نفس عصر أساليب خمتلفة وصياغات عديد
، املدخل إىل 314- 313سبينوزا ص  - رسالة يف الالهوت : ر. (حزقيال بل بعد فرتة طويلة

  ).116الكتاب املقدسة، حبيب سعيد، ص 
  اجمللد األول

                                    
96  |496  

=========================================  
  خطبة الكتاب: القسم الثاين

  ،  واألناجيل12ونبوة دانيال    



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، عاش يف فرتة السيب البابلي، ونال مكانة عالية عند نبوخد نصر )اهللا قضى: (معناه: دانيال 1

كورش ملك الفرس، وينسب   بعد أن فسر له دانيال حلمًا قد أزعجه، وتويف دانيال يف عهد امللك
على تاريخ بين  - إضافة إىل ما ذكر  - إصحاحًا حيتوي ) 12(إليه سفر بامسه عدد إصحاحاته 

  ).360- 357سفر دانيال، قاموس ص : ر. (إسرائيل يف فرتة السيب وعلى تنؤات مستقبلية
أما كتب دانيال سفره ابتداء من األصحاح الثامن، : "316: يقول سبينوزا يف رسالته ص

ذا . اهـ" اإلصحاحات السبعة األوىل فمجهولة املؤلِّف ويؤّكد ذلك ما ورد يف مقدمة التعريف 
ليس دانيال مؤلِّف السفر الذي حيمل امسه، إن هو : "السفر يف الكتاب املقدس للكاثوليك ونّصه

ة املاضي عدة إن مؤلِّفًا ملهمًا مل يرتك امسه قد ضم إىل هذه الصورة الشهري ...إّال شخصه الرئيسي
  .اهـ". رؤى ذات إنشاء روائي

م تفصيًال أي 2 : إن األنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي جيب علينا اإلميان 
آدم ونوح وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى : بأشخاصهم وأمسائهم وهم

لوط وإلياس واليسع وذو وهارون وداود وسليمان وأيوب وإدريس ويونس وهود وشعيب وصاحل و 
وكذلك يوشع بن نون الذي . الكفل وزكريا وحيىي وعيسى وحمّمد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني
  .ثبت نبوته بالسنة النبوية الصحيحة كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

م مجلة كما قال تعاىل ْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َوُرُسًال َقْد َقصَ {: وأما بقية األنبياء فإنه جيب اإلميان 
َوِإْن ِمْن أُمٍَّة {: وقال تعاىل]. 164: سورة النساء، اآلية. [}...قـَْبُل َوُرُسًال ملَْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيكَ 

  ].24: سورة فاطر، اآلية. [}...ِإالَّ َخال ِفيَها َنِذيرٌ 
بعض األشخاص أما ما ورد عن بين إسرائيل ويف كتبهم املقدسة لديهم من أخبار بتسمية 

م دليل من القرآن الكرمي أو  باألنبياء كأشعياء، وأرميا وصفنيا وهوشع وغريهم، مما مل يقم على نبو
السنة الصحيحة فإننا ال نكذبه وال نصّدقه؛ ألن خربهم حيتمل الصدق والكذب حلديث أيب هريرة 

ا بالعربية ألهل اإلسالم، كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعربانية ويفسر : رضي اهللا عنه قال و
آَمنَّا بِاللَِّه {: ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكّذبوهم وقولوا: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

َنا   ).8/170أخرجه البخاري فتح الباري ]. (136: سورة البقرة، اآلية. [اآلية} ...َوَما أُْنزَِل ِإَليـْ
ما خيربونكم به حمتمًال لئال يكون يف نفس األمر صدقاً إذا كان : أي: "قال احلافظ ابن حجر

فتكّذبوه، أو كذباً فتصّدقوه فتقعوا يف احلرج، ومل يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا خبالفه، وال 
  .اهـ". عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاته، نّبه على الشافعي رمحه اهللا



وهو ناشئ  - اليهود والنصارى حنو النبوة واألنبياء  وأيضًا لوجود االضطراب واالحنراف يف نظرة
: ر. (يف كتبهم احلرفة تطلق على النّيب من اهللا) النيب(فإن لفظ  - من كتبهم املقدسة عندهم 

، أرميا 25/1أخبار األيام األول . وعلى كهنة اهليكل وأحبارهم). ، وغريها كثري20/7تكوين
. ، وعلى األنبياء الكاذبة)13/19حزقيال . (، وعلى الساحر واملنجم)9/14، أشعيا 6/13
، والثاين 18/19امللوك األّول . (، كما تطلق أيضًا على كهنة اآلهلة الوثنية)5/31أرميا (
  ).2/1، صموئيل 4/4، القضاه 15/20اخلروج . (وعلى نسائهم أيضاً ). 10- 3/13

هد القدمي جبامعة أستاذ دراسات الع - ويؤّكد هذا االضطراب تصريح أريك ويليام هيتون 
إن أي حمالة لتمييز األنبياء : "، إذ يقول)35أنبياء العهد القدمي ص : (يف كتابه - أوكسفود 

احلقيقّيني بناء على التعريف النظري اجملرد للنبوة، إمنا هو عمل مقضي عليه بالفشل، ذلك أن 
لن  - ثل عقيدة وكاهن تعريف النبوة كغريه من تعاريف بض الكلمات املذكورة يف العهد القدمي م

م العادية . اهـ". يقودنا على أحسن الفروض إّال إىل ربط النبوة مبظاهر خارجية عرفها الناس يف حيا
م يتهمون ). ، ألمحد عبد الوّهاب15نقًال من النبوة واألنبياء يف اليهودية واملسيحية ص ( كما أ

 والسرقة والقتل بغري حقٍّ وحنوه، وهذا مما بعض أنبيائهم بالشرك وارتكاب الكبائر من الذنوب كالزىن
  .جنزم بكذبه وال جتوز روايته إّال لبيان بطالنه وكذبه

. وينفون النبوة عن بعض أنبيائهم كسليمان عليه السالم فهو يف نظرهم جمرد ملك وليس بنيبٍّ 
فنصدقه أو نقبله، لذلك فإن موقفنا حنو ما ورد يف كتبهم املقدسة احملرفة هو أن ما وافق منه شرعنا 

به قه وال نكذِّ   .وأما ما خالفه وظهر بطالنه فنرده ونرفضه، وأما ما سكت عنه شرعنا فال نصدِّ
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  ، ورسائل1األربعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
عند النصارى، الذي ينقسم عندهم ) الكتاب املقدس(إّن األناجيل متثل جزءًا رئيسًا من  1

  :إىل قسمني رئيسني مها



الذي حيتوي على أسفار األنبياء الذين كانوا قبل املسيح عليه السالم ومنها : العهد القدمي: أّوالً 
  .التوراة

على األسفار اليت تبدأ بظهور املسيح عليه السالم، وتنقسم وحيتوي : العهد اجلديد: ثانياً 
ا إىل ثالثة أقسام هي األناجيل األربعة، : وتشمل: قسم األسفار التارخيية - 1: حبسب حمتويا

رؤيا  - 3. رسائل احلوارّيني وتالميذ املسيح: وتشمل: األسفار التعليمية - 2. وسفر أعمال الرسل
  .يوحنا الالهويت

إيفا جنليون : (كلمة مأخوذة من اللفظ اليوناين: لغة، فهي أما اإلجنيل
EVANGELION (ومعناه) :أو البشارة) اخلرب الطيب.  

بشرى (يزعم النصارى أن املسيح عليه السالم قد استعمل كلمة اإلجنيل مبعىن : واصطالحاً 
ه باملعىن نفسه، مث اليت محلها إىل الشر، واستعملها تالميذه من بعد) اخلالص من خطيئة آدم األزلية

استعملت هذه الكلمة على الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وهي سرية املسيح عليه السالم، 
ذا املعىن على إجنيل مىت، إجنيل مرقس، إجنيل لوقا، وإجنيل يوحنا كتاب : ر. (وقد غلب استعماهلا 

احلضارة ، قصة 121، 120، لألب بولس إلياس، قاموس الكتاب ص 14يسوع املسيح ص 
  ).، لديورانت11/206

  :وأما حمتويات هذه األناجيل فيمكن تقسيمها إىل مخسة موضوعات، وهي باختصار كاآليت
ويشغل احليز األكرب منها، وتتحدث عن قصة املسيح عليه السالم، بدءاً : القصص - 1

حسب  - ماء بوالدته مث دعوته مث موته على الصليب ودفنه مث قيامه من القرب مث صعوده إىل الس
  .زعمهم
وترتكز بشكل رئيسي حول ألوهية املسيح وبنوته هللا وتقرير أسس العقيدة : العقائد - 2

  .النصرانية املنحرفة، وأكثر األناجيل صراحة يف تقرير ذلك إجنيل يوحنا
ا أقرت شريعة موسى عليه السالم إالّ ما ورد عن املسيح: الشريعة - 3   يفهم من األناجيل أ
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  التالميذ املعروف



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الطالق وقصاص اجلروح ورجم الزانية: بتعديله أو نسخه يف أمور حمددة وهي  
. الغلو واإلمعان يف املثالية والتسامح والعفو ودفع السيئة باحلسنةيفهم منها : األخالق - 4

، وال مينع هذا من وجود بعض النصوص يف األناجيل اليت تدعو إىل القتال، )5مىت اإلصحاح : ر(
  .إّال أّن جانب املثالية والتسامح هو األغلب

تم األناجيل كثريًا مبسألة الزواج،: الزواج وتكوين األسرة - 5 ولكن يفهم منها عمومًا أن  مل 
  .املتبتل األعزب أقرب إىل اهللا من املتزوج الذي يعاشر النساء

 - هـ، 325وقد َمتَّ اعتماد هذه األناجيل األربعة عند النصارى مبوجب قرار جممع نيقية عام 
عروضة وهو مما يدل على أن العقيدة النصرانية املنحرفة قد أقرت أّوًال مث حبث من بني األناجيل امل

ا مل تكن األناجيل الوحيدة اليت دونت يف القرون األوىل للمسيحية  - على اجملمع ما يوافقها  ّ مع أ
وعرضت على جممع نيقية، وعلى الرغم من أن الكنيسة قد أعلنت بعد اجملمع أن ما عدا األناجيل 

ا هرطقات أو أسفار خفية غري قانونية اصطل ّ أبو  : (ح على تسميتها بـاألربعة واألسفار املعتمدة فإ
، فقد بقيت بعض األناجيل احملرفة متداولة ومشتهرة بني النصارى )APOCYRPHAL(كريفا 

، إجنيل العربانّيني، إجنيل توما، )نيقودميوس(إجنيل املصرّيني، إجنيل نيكودمي : ومنها. حىت عهد قريب
علمًا بأن  - من مخسمائة إجنيًال إجنيل برنابا، إجنيل األبيونّيني وقد عّدها بعضهم فبلغت أكثر 

الكتب املمنوعة االطالع يف مكتبات الكنائس وخاصة يف الفاتيكان أكثر من أن حتصى واليت ال 
يطلع عليها إّال اخلاصة من كبار القساوسة وإن قيمة بعض تلك األناجيل احملرمة من حيث السند 

أفضل منها، ولكن النصارى اّختذوا واملنت ليست بأسوأ حال من األناجيل املعتمدة إن مل تكن 
م أرباباً من دون اهللا   .أحبارهم ورهبا

، دائرة معارف القرن 122، قاموس الكتاب ص 71، 13/70دائرة املعارف األمريكية : ر(
، أمحد عبد الوّهاب، 38- 36لفريد وجدي، املسيح يف مصادر ص  656، 1/655العشرين 

، اإلجنيل والصليب ص 64- 59تاريخ ابن خلدون ص ملحق اجلزء األّول لشكيب أرسالن على 
  ). - الذي كان قسيساً فأسلم  - ط، لألستاذ املهتدي عبد األحد داود  –

َنا َعَلى آثَارِِهْم ِبِعيَسى اْبِن {: وأما تعريف اإلجنيل يف اإلسالم فهو كما قال اهللا عزوجل َوقـَفَّيـْ
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن ا قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن َمْرَميَ ُمَصدِّ يَل ِفيِه ُهدًى َونُوٌر َوُمَصدِّ جنِْ َناُه اْألِ لتـَّْوَراِة َوآتـَيـْ
وحٌي وكتاٌب أنزل اهللا : فهو إذن]. 46: سورة املائدة، اآلية. [}التـَّْوَراِة َوُهدًى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ 

قًا ملا بني يديه من التوراة وآتيناه على عبده عيسى عليه السالم فيه هدًى ونوٌر وموعظة و  مصدِّ



اإلجنيل فيه هدى ونور ومصدقاً ملا بني يديه من التوراة وهو إجنيٌل واحٌد وليس أناجيل متعددة، وقد  
ذا اإلجنيل كما ورد التصريح بذلك يف إجنيل مىت  كان املسيح يدعو بين إسرائيل لإلميان 

، نسبة اإلجنيل إىل املسيح 15/19إىل رومية ، وورد يف رسالة بولس 14/9، ومرقس 26/13
إّال أّن هذا اإلجنيل قد فقد واندثر أو لعبت به أيدي ". قد أكملت التبشري بإجنيل املسيح: "فقال

  .التحريف والتبديل والنسيان واإلمهال حىت انطمست آثاره ومعامله باختالط احلّق بالباطل
ا تنسب إىل غري أما هذه األناجيل األربعة فإنه ليس واحدًا  منها هو اإلجنيل الصحيح، أل

املسيح وِلَما فيها من الباطل الذي قد بينا بعضه وألسباب أخرى سيأيت تفصيلها إن شاء اهللا تعاىل، 
ومع ذلك فإنه ال ينفي وجود بعض بقايا الوحي اإلهلي يف خطب املسيح، ومواعظه اليت نقلها 

 حمّمد صلى اهللا عليه  ّ  والسنة الصحيحة وفيها البشارة بالّنيبتالميذه وتوافق ما جاء يف القرآن الكرمي
  .وسلم
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م 2، ورسائل فولس1بفراكسيس   الرسول وصلوات النصارى وشريعة إميا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
رسائل يزعم النصارى : عدا األناجيل األربعة، هي - إن األسفار املتبقية من العهد اجلديد  1

ا الكنيسة  بأن تالميذ املسيح قد كتبوها إىل كنائس معينٍة أو أشخاص أو النصارى عامة، مث اعترب
ا كتبت بإهلام من الروح القدس مل   :ؤلِّفيها، وتفصيلها كما يأيتأسفاراً قانونياً وأ

وهي كلمة يونانية تعين ) PRAXIS(ويسمى سفر براكسيس  - سفر أعمال الرسل  - أ
) 28(وعدد إصحاحاته  - صاحب اإلجنيل الثالث  - وينسب هذا السفر إىل لوقا  - األعمال 

سيح بعد أصحاحاً، حيتوي على سري احلوارّيني وتالميذ املسيح وجهودهم يف سبيل نشر تعاليم امل
  .رفعه عليه السالم

ا توضح تعاليم النصرانية  - رسائل احلوارّيني والتالميذ  - ب وتعترب من الرسائل التعليمية أل
ا ) 14: (رسالة موزعة كاآليت) 21(تشتمل على  - ومبادئها  ) 99(رسالة لبولس عدد إصحاحا



ا  ا  ، رسالتان لبطرس)5(إصحاحاً، رسالة واحدة ليعقوب عدد إصحاحا ، )8(عدد إصحاحا
ا ) 3(   .، رسالة واحدة ليهوذا مكونة من إصحاح واحد فقط)7(رسائل ليوحنا عدد إصحاحا

ا  - صاحب اإلجنيل الرابع  - رؤيا يوحنا  - ج وهو عبارة عن تنبؤات مستقبلية، عدد إصحاحا
أصبحت : أي - وقد يتصور اإلنسان أن هذه الرسائل أو األسفار قد اعتمدت . إصحاحاً ) 22(

دفعة واحدة ويف قائمة واحدة من قبل رجال الالهوت وجمامعهم املسكونية لكن  - قانونية مقدسة 
م، مت فيه اعتماد 325عندما انعقد جممع نيقية املشهور سنة : الواقع غري ذلك وتفصيله كاآليت

ة يعقوب، معظم أسفار العهد القدمي واألناجيل األربعة وأغلب رسائل العهد اجلديد ما عدا رسال
والرسالة الثانية لبطرس، والرسالتان الثانية والثالثة ليوحنا، ورسالة يهوذا، ورسالة بولس إىل العربانّني، 

ا ومدرجة ضمن الكتب املفروضة   .وسفر رؤيا يوحنا، وظلت مشكوكاً 
م، اعتمدت فيه األسفار املذكورة آنفًا ما عدا سفر رؤيا 364مث انعقد جممع لوديسيا سنة 

  .حنا الذي ظل مدرجاً ضمن الكتب املشكوك فيها واملرفوضةيو 
م، ومت فيه اعتماد سفر رؤيا يوحنا، وكذلك بعض أسفار 397مث انعقد جممع قرطاج سنة 

جممع ترلو سنة : العهد القدمي، مث تأيدت قرارات تلك اجملامع السابقة مبجامع ثالثة أخرى هي
م مت فيها اعتبار 1563- م1542ن سنة م، جممع ترنت م1439م، جممع فلورنس سنة 692

، 153، 152تاريخ الكنسية ص : ر. (األسفار املشكوك فيها مسلمة بني مجهور النصارى
- 33يوسابيوس القيصري ترمجة القمص مرقس داود، كتاب الغفران بني اإلسالم واملسيحية ص 

هوت بأسيوط مث هداه الذي كان قسيساً وأستاذ الالهوت بكلية الال - ، لألستاذ إبراهيم خليل 35
  ).بتصرف - ، للشيخ رمحة اهللا اهلندي 82- 76أظهار احلّق ص  - اهللا إىل اإلسالم 

فهذه حال كتب القوم، تصبغ بالقداسة والتعظيم حسب أهواء شياطينهم وأحبارهم، وال 
  .مستند هلم يف قبول األسفار ورفضها إّال اتباع اهلوى والشيطان

: رب أن يقلبوا الباء فاء حني الرتمجة عن اللغة اليونانية ومعىنومن عادة الع - ) بولس: (هو 2
، وكان امسه يف اليهودية شاؤول ويلقبه النصارى بالرسول على الرغم من أنه مل يكن من )الصغري(

تالميذ املسيح، ومل تثبت له رؤية املسيح عليه السالم يف حياته، وقد كان بولس يف بداية أمره من 
دًا وتعذيبًا ألتباع املسيح عليه السالم، مث زعم بولس وهو طريقه إىل دمشق بأن أشّد الناس اضطها

وأمره باتباعه وتبليغ  - املسيح قد ظهر له يقظة يف عمود من نور وذلك بعد رفع املسيح بسع سنني 
وبذلك أصبح بولس من أكرب الدعاة فأخذ يطوف البالد وينشأ الكنائس ويلقي  - رسالته إىل األمم 

) 14(م، وتنسب إليه 68أو  67ويكتب الرسائل حّىت قتل يف اضطهاد دنريون سنة  اخلطب



سفر : ر. (رسالة من أسفار العهد اجلديد تعترب مصدرًا رئيسًا للعقائد والتشريعات النصرانية احملرفة
ا وتطورها 199- 196وما بعدها، قاموس ص ) 9(أعمال األصحاح  شارل  - ، املسيحية نشأ

  ).45- 40حبيب سعيد ص  - ) فجر املسيحية(، تاريخ املسيحية 111- 67جينرب ص 
". بأن بولس صاحب الفضل الكبري يف وضع أركان املسيحية األوىل: "وكما يقول حبيب سعيد

  .اهـ
فإننا جند يف رسائل بولس النصرانية املنحرفة وأّول من غرس بذرة التثليث، فهو قد دعا إىل 

  ).12- 5/10، 27- 2/23رسالته إىل رومية:ر.(تأليه املسيح وبأنه ابن اهللا
، ورسالته إىل رومية 1/22رسالته إىل أفسس : ر. (وبأن املسيح سيحاسب الناس يوم القيامة

14/10.(  
: ر. (وجعل املسيحية دينًا عاملياً ). 19، 7/18رسالته إىل كونثوس : ر. (ونسخ اخلتان
غري ذلك من االحنرافات اليت و ). 29- 3/26، وإىل غالطية 16- 14، 1/5رسالته إىل رومية 

- 1مقدمة إجنيل برنابا : انظر. (أدت إىل افرتاق برنابا احلواري عنه يف رحالته وكتابته إلجنيل برنابا
9.(  

وقد أدرك حقيقة بولس وتأثريه يف أتباع املسيح الكثريون من احملقِّقني واملفكِّرين مثل بريي يف  
حيث ). 3/679احمليط يف التاريخ : ( كتابه، وويلز يف)76- 68ديانات العامل ص : (كتابه

نقًال من ". (إن كثريًا من الثقات العصرّيني يعدونه املؤسس احلقيقي للمسيحية: "يقولون عن بولس
  ).86- 79شليب ص . د - املسيحية 

، 84يف كتابه السابق ص  - أستاذ املسيحية جبامعة بارس  - ويقول األستاذ شارل جنيرب 
  .اهـ". من احملتمل أن ال توجد املسيحية وأن بولس كان منشئ املستقبل بدون بولس كان: "111
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ا على امللقبة باألمانة وسري احلوارّيني، فقلبتها ظهراً لبطن دفعات، فإذ  ا ظواهرها مأولة، وكلما

ا مْنزِلة   .غري النحو الذي صار إليه أربا



فأجدت يف تأويل ما أجراه النصارى على الظاهر، وبينت بالدليل من التوراة والنبوات واإلجنيل  
غلط الكافر، بعد أن قدرت صّحة كتبهم وإن كانت سقيمة وسلمت وجودها وإن كانت يف حكم 

كتبهم فساد معتقدهم وكشفت ما أخفوه من بشارة األنبياء عليهم السالم   العدمية، وأظهرت من
مبحّمد صلى اهللا عليه وسلم، وأكذبتهم فيما نسبوه إىل املسيح صلى اهللا عليه وسلم من نقائص 

ا ) أ/1/5/ (ورذائل  جيل قدره عنها، وأوضحت أن ما جاء به من اخلوارق واملعجزات قد سبقه 
  األنبياء، ونبهت على إنكاره قول من غال فيه ونسبه إىل ما المن تقدمه من إخوانه 

  اجمللد األول
                                    

101  |496  
=========================================  

  خطبة الكتاب: القسم الثاين
ول مبا حققت من يليق من الربوبية، وأكذبت اليهود يف خترصهم عليه وعلى والدته العذراء البت 

  .معجزاته
ا وفضائح القسيسني وخماريق    َ وأديت تناقض األناجيل األربعة اليت بأيدي النصارى وتَكاُذ

م  م ومتعبدا به من  1]وروجوا[الرهبان وما أحدثه النصارى بعد املسيح عليه السالم يف صلوا
نت باألدلة الواضحة تناقض واملخاريق على ضعفائهم ليقووا به واهي أباطيلهم، وبي 2املدكات

ا وجمانبتها ملا كان  م اليت يزعمون أنه ال يتّم هلم حرب وال سلم وال عيد وال قربان إّال  شريعة إميا
عليه املسيح عليه السالم وتالميذه، وأفسدت عليهم ما أمجعوا عليه من القول بالثالوث مبا أبديته 

م الثمانيةمن التوحيد احملفوظ عن املسيح وأصحابه وأبد وما اشتملت عليه من  3يت عوار صلوا
) ب/1/5/ (الكفر والضالل وعبادة غري اهللا تعاىل، وأوضحت زللهم فيما صاروا إليه من قتل 

َوَما قـَتَـُلوُه َوَما {: املسيح وبينت من اإلجنيل أن املفعول به ذلك غري املسيح حتقيقًا لقوله تعاىل
  ].157: سورة النساء، اآلية. [}مَصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هلَُ 

رسوخ اإلميان للمسلم مبوافقة ما يف أيديهم للكتاب : فاشتمل الكتاب على فوائد منها   
: وقوله]. 196: سورة الشعراء، اآلية. [}َوِإنَُّه َلِفي زُبُِر اَألوَِّلنيَ {: العزيز كما نبه عليه قوله تعاىل

الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل {: وقوله]. 19: سورة األعلى، اآلية. [4}ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اُألوَىل {
يلِ  ]. 157: سورة األعراف، اآلية. [}النَِّيبَّ اُألمَِّي الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلجنِْ

  وكثرة األدلة توجب



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولعله حتريف من الناسخ،فإن سياق الكالم يدل على ما أثبته)رد جوابهو :(يف األصل 1
  ).1212القاموس ص:ر.(اهلدم:اهلدم والدق،واملرادبه هنا:أي:اسم آله من الدك:املدك 2
  .سيأيت تفصيل هذه الصلوات 3
- 18: يةسورة األعلى، اآل.[}ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف األوَىل ُصُحِف ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى{ 4

19.[  
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  .الطمأنينة وتثلج الصدور  
  .تعلم احلّجة عليهم من كتبهم وإلزامهم على مقتضى أصوهلم وذلك أفحم هلم: ومنها  
شادهم ببيان احتمال األلفاظ اليت اقتضت غلطهم، فعسى اهللا أن يقدر قصد إر : ومنها  

  .1هداية بعضهم، وحنن مأمورون بدعائهم إىل سبيل ربنا باحلكمة واملوعظة احلسنة
الوقوف على سّر قول نبّينا عليه السالم وقد رأى يف يد بعض أصحابه صحيفة من  : ومنها  

ا بيضاء نقية ألقها: "كتبهم فغضب عليه السالم وقال له   .2"فواهللا جئتكم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي {: يشري إىل قوله تعاىل 1
  ].125: سورة النحل، اآلية. [}َأْحَسنُ 
كالمها منت طريق   26421ح  5/521يب شيبه ، وابن أ3/387أخرجه اإلمام أمحد  2

أن عمر بن اخلطاب  - رضي اهللا تعاىل عنهما  - هشيم عن جمالد عن الشعيب عن جبار بن عبد اهللا 
رضي اهللا عنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النّيب 

والذي نفسي بيده لقد ! ا يا ابن اخلطابأمتهوكون فيه: "صلى اهللا عليه وسلم فغضب فقال
ا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شيء فيخربونكم حبّق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به،  جئتكم 

  ".والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى اهللا عليه وسلم كان حيا ما وسعه إّال أن يتبعين



فيه جمالد بن سعيد : "بزار وقال، وعزاه إىل أيب يعلى وال1/179وذكره اهليثمي يف اجملمع 
  .13/334ووافقه احلافظ يف فتح الباري . اهـ". ضعَّفه أمحد وحيىي بن سعيد وغريمها

ما رواه : وهناك أدلة أخرى تفيد ما أفاده احلديث يف منع النظر يف كتب أهل الكتاب منها
كيف تسألون أهل يا معشر املسلمني،  : "، عن ابن عباس قال)5/291فتح الباري : ر(البخاري 

الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم أحدث األخبار باهللا تقرؤونه مل ُيَشْب؟ 
هذا من عند : وقد حدثكم اهللا أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب اهللا وغّريوا بأيديهم الكتاب فقالوا

وما أخرجه عبد الرزاق ...". مساءلتهم؟ ليشرتوا به مثناً قليًال أفال ينهاكم مبا جاء من العلم عن. اهللا
م لن يهدوكم وقد أضلوا : "يف مسنده عن عبد اهللا بن مسعود قال ال تسألوا أهل الكتاب فإ
  ".أنفسهم، فتكذبوا حبّق أو تصدقوا بباطل

فتح الباري : ر". (وسنده حسن: "وقال احلافظ. وأخرجه سفيان الثوري بلفظ قريب منه
6/334.(  
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) أ/1/6/ (إذا شاهدت ما انطوت عليه كتب القوم من التكرار  - رمحك اهللا  - وأنت  

ت الركيكة السوقية عرفت والتطويل واشتمال اللفظ الكثري على املعىن القليل وضرب األمثال بالكلما
ا بيضاء نقية: "سّر قوله عليه السالم   .إىل غري ذلك كما يوضحه الكشف" لقد جئتكم 

كيف استجزت النظر إىل هذه الكتب وصحبتها حمظورة واألّمة بالنظر فيها غري : فإن قيل 
ى الصحايب عنها وحبر منقوله عجاج وبنية معقولة مركبة من أعدل مز    اج؟مأمورة، وقد 

احملظور هو النظر فيها على وجه التعظيم والتفخيم وإجراؤها على ظواهرها املومهة السيما : قلنا 
للعامي الغر واحلدث الغمر، فأما من نظر فيها على املقصد الذي قصدته والنحو الذي أردته 

يه عليه السالم الصحايب عن ذلك . وأوردته فهو إن شاء اهللا من أمهات القربات فألن األمر  فأما 
، فلعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى أن غري 1كان يف ابتدائه والشرك بعد مل ميت بدائه

هم أعيان األّمة فلو  - رضوان اهللا عليهم  - ذلك أوىل بالصحابة يف ذلك الوقت، وألن الصحابة 



ناس يف ذلك أن يتابعهم ال) ب/1/6/ (أكبوا على تلك الكتب املبدلة والصحف احملرفة ال شّك 
  .2"إنكم أئمة يقتدى بكم: "وقد قال عليه السالم ألصحابه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: يف شرحه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 6/498قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري  1

عنهم؛  ال ضيق عليكم يف احلديث: أي..." "بلغوا عين ولو آية وحّدثوا عن بين إسرائيل وال حجر"
ألنه كان تقدم منه صلى اهللا عليه وسلم الزجر عن األخذ عنهم، والنظر يف كتبهم مث حصل التوسع 
يف ذلك وكأن النهي وقع قبل استقرار األحكام اإلسالمية والقواعد الدينية خشية الفتنة، مث ملا زال 

م من    ".االعتباراحملذور وقع اإلذن يف ذلك ملا يف مساع األخبار اليت كانت يف زما
 - ثنا حيىي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : "قال 1/346أخرجه اإلمام أمحد  2
إنكم أئمة يقتدى بكم قد : إين صائم، قال: دعا أخاه عبيد اهللا يوم عرفة إىل طعام قال: - موقوفًا 

: اكرقال الشيخ أمحد ش. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا حبالب يف هذا اليوم فشرب
  ).3239ح ". (إسناده صحيح"

أخرجه اإلمام مالك يف . وله شاهد من حديث عمر بن اخلطاب إّال أنّه موقوف أيضاً : قلت
عن نافع أنه مسع أسلم موىل عمر بن اخلطاب رأى على طلحة بن عبيد اهللا ثوباً  236املوطّأ ص 

يا أمري املؤمنني إمنا : ال طلحةما هذا الثوب املصبوغ يا طلحة؟ فق: مصبوغًا وهو جمرم، فقال عمر
إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أّن رجًال رأى هذا الثوب : هو مدر، فقال عمر

إّن طلحة بن عبيد اهللا كان يلبس الثياب املصبغة يف اإلحرام،فال تلبسوا أيها الرهط شيئًا من : لقال
  .هذه الثياب املصبغة
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ى الصحايب وندبه إىل االشتغال بالكتاب العزيز . 1..."وقال أصحايب كالنجوم  فلهذا 
ا بيضاء نقية: "بقوله   ".لقد جئتكم 

ب هذه الكتب للوقوف عليها وتوجيه وجوه وقد ذكر الفقهاء ترددًا يف جواز استصحا: قلت 
، واحلكمة ضالة املؤمن حيث 2الرد إليها، وباجلملة فاألعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى



ومطية تنهج سواء السبيل مبن ركبها،وربنا املسؤول أن يصحح منا املقاصد ويبعث  3وجدها خطبها،
  .4رائد التوفيق فيقف لنا باملراصد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، من حديث 6/82، وابن حزم يف األحكام 2/191أخرجه ابن عبد الرب يف جامع العلم  1

هذا اإلسناد ال تقوم به احلجة؛ ألن فيه احلارث بن غصني : "جابر رضي اهللا عنه وقال ابن عبد الرب
هللا عنهم رضي ا - من طرق عن عمر وابن عباس ) 1/162ملدخل (وأخرجه البيهقي يف ". جمهول

وذكره . اهـ". هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة مل يثبت يف هذا إسناد: "مث قال البيهقي - 
من طرق أخرى مث حكم عليه بأنه ). 439، 82، 1/78األحاديث الضعيفة (األلباين يف 

  .موضوع
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: يشري إىل حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال 2

: ر(أخرجه البخاري . احلديث...". إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: "وسلم يقول
  .1516، 3/1515، ومسلم )1/9فتح الباري 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يشري املؤلِّف إىل حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 3
االكلمة احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو أ" . ، وابن ماجه5/49أخرجه الرتمذي ". حّق 
وإبراهيم بن ". هذا حديث غريب: "قال الرتمذي). 343ضعيف ابن ماجه لأللباين ص : ر(

املشكاة : ر". (ضعيف جداً : "الفضل الراوي يضعف يف احلديث من قبل حفظه، وقال األلباين
1/75.(  

ُقْل َفْأُتوا بِالتـَّْوَراِة {: قوله تعاىل - : أدلة جواز النظر يف كتب أهل الكتاب كثرية، منها 4
َفِإْن ُكْنَت ِيف َشكٍّ ِممَّا {: قوله تعاىل]. 43: سورة آل عمران، اآلية. [}َفاتْـُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

  .]94: سورة يونس، اآلية. [}أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك َفاْسَأِل الَِّذيَن يـَْقَرأُوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلكَ 
: ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال)6/496فتح الباري : ر(ما أخرجه البخاري : ومنها

وما ثبت . وهذا يستلزم النظر يف كتبهم...". بّلغوا عن ولو آية، وحّدثوا عن نّيب إسرائيل وال حرج"
م عن  - رضي اهللا عنهم  - من رجوع بعض الصحابة  إىل بعض من أسلم من أهل الكتاب يسألو

  .عض ما جاء يف كتبهم كأيب هريرة وابن عباس وابن مسعود وغريهمب
وما ورد أن عبد اهللا بن عمرو أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب أهل الكتاب فكان حيّدث 

  ).13/366جمموع فتاوى البن تيمية : ر. (منها



تاب وبني وللتوفيق بني ما ذكرنا سابقًا من أدلة ظاهرها النهي عن النظر يف كتب أهل الك
إن األمر لإلباحة واجلواز ليس على إطالقه فإن جاء ما يف كتبهم : األدلة اليت ظاهرها اجلواز نقول

موافقًا ملا يف شرعنا صّدقناه وجازت روايته، وما جاء خمالفًا ملا شرعنا كّذبناه، وحرمت روايته إالّ 
وأما األمر . صدق أو بكذبلبيان بطالنه، وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه، فال حنكم عليه ب

بالنهي فقد سبق ذكر كالم احلافظ ابن حجر بأنه وقع قبل استقرار األحكام والقواعد اإلسالمية 
وقد نقل ابن بطال عن . خشية الفتنة، مث ملا زال احملذور وقع اإلذن يف ذلك ملا يف ذلك من االعتبار

فيه؛ ألن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا مل هذا النهي إمنا هو سؤاهلم عما ال نص : "املهلب أنه قال
يوجد فيه نص ففي النظر واالستدالل غين سؤاهلم وال يدخل يف النهي سؤاهلم عن األخبار املصّدقة 

  .اهـ". لشرعنا واألخبار عن األمم السالفة
واألوىل يف هذه املسألة التفرقة بني من مل يتمكن ويصر من الراسخني يف اإلميان والعلم فال 

ه النظر يف شيء من ذلك، خبالف الراسخ فيجوز له، والسيما عند االحتجاج إىل الرّد على جيوز ل
املخالف، ويدل على ذلك نقل األئمة قدميًا وحديثًا من التوراة واألناجيل وإلزامهم اليهود والنصارى 

هم، بطالن كتبهم ودينهم احملرف والتصديق مبحّمد صلى اهللا عليه وسلم مبا يستخرجونه من كتب
كما   - وهذا ما عناه املؤلِّف رمحه اهللا وفعله  - ولوال اعتقادهم جواز النظر فيه ملا فعلوه وتواردوا عليه 

أن النظر يف كتب أهل الكتاب لبيان ما فيها من التحريف الذي به يهدم أساس دينهم احملرف 
وال جتادلوا أهل {: ونسخه باإلسالم داخل ضمن ما أمرنا به من جمادلة أهل الكتاب بقول تعاىل

ادُْع ِإَىل سبيل {: ، وقوله تعاىل]41: سورة العنكبوت، اآلية. [}...الكتاب إّال باليت هي أحسن
  ].125: سورة النحل، اآلية[، }رّبك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن

، مصنف ابن 335- 13/333، 6/498فتح الباري : للتوسع يف هذا املوضوع يراجع(
، مقدمة أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلسرائيليات يف 318، 5/313يب شيبة أ

رمزي . د - حمّمد حسني الذهيب، اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري . د. التفسري واحلديث
  ).نعناعة
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وقد كنت وقفت جلماعة من العلماء على عدة كتب يف الباب وأرجو أّال يكون هذا     
واهللا . ورتّبته يف عشرة أبواب) ختجيل َمْن َحرََّف اإلجنيل: (املختصر مقصرًا عن شأوهم وقد مسَّيته

  .املوفِّق للصواب
  :الباب األّول    
: عنه) أ/1/7/ (ون املسيح عبداً من عبيد اهللا بقوله وفتواه لقول ربنا جّل امسه حكاية يف ك   

  ].59: سورة الزخرف، اآلية. [}ِإْن ُهَو ِإالَّ َعْبٌد أَنـَْعْمَنا َعَلْيهِ {. 1}...َقاَل ِإينَّ َعْبُد اهللاِ {
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

َقاَل ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتَاِينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين {: مقال تعاىل حكاية عن عيسى عليه السال 1
  ].30: سورة مرمي، اآلية. [}نَِبّياً 
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ِسيحُ {    

َ
  .ونظائرها]. 172: سورة النساء، اآلية. [}...َأْن َيُكوَن َعْبداً لِلَّهِ  َلْن َيْستَـْنِكَف امل

  :الباب الثّاين 
يف إثبات نبوة املسي عليه السالم وحتقيق رسالته نذكر فيه من أقوال املسيح وأفعاله ما     

َوِإْذ َقاَل ِعيَسى {: يشهد له بالنبوة والرسالة وخيصم اليهود يف افرتائهم عليه وعلى والدته لقوله تعاىل
آتَاِينَ {: وقوله]. 6: سورة الصف، اآلية. [}...ْبُن َمْرَميَ يَا َبِين ِإْسَرائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اهللا ِإلِيُكم

  .ونظائرها]. 30: سورة مرمي، اآلية. [}...الِكَتاَب َوَجَعَلِين نَِبّياً 
  :الباب الثّالث  
تأويل لفظ األب واالبن واإلله والرب والسجود  يف تأويل ظواهر اإلجنيل نبدأ بعون اهللا 

َما اختَََّذ اهللاُ ِمْن {: والغفران وغري ذلك ومساوة املسيح غريه من أنبياء اهللا تعاىل وأصفيائه لقوله تعاىل
اَهللا ُهَو  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ {]. 41: سورة املؤمنون، اآلية. [}...َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَله

ِسيُح اْبُن َمْرميَ 
َ
َا {]. 72، واآلية 17: سورة املائدة، اآلية. [}امل َوَال تـَُقوُلوا َثَالثٌَة انـْتَـُهوا َخرياً َلُكْم ِإمنَّ

  .ونظائرها]. 171: سورة النساء، اآلية. [}اهللاُ ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلدٌ 
  :الباب الرّابع 



تعريف مواضع التحريف حنكي فيه تكاذيب األناجيل األربعة اليت بأيدي النصارى يومنا يف    
حبيث يقطع من وقف على ذلك أنه ليس اإلجنيل املنَـزَّل من اهللا ) ب/1/7/ (وتناقضها  1هذا

  ُحيَرُِّفوَن الَكْلَم ِعن{: ليتحقق قوله تعاىل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ذلك يف القرن السابع اهلجري، وأما يف زماننا هذا فقد زاد ) منا هذايو (قول املؤلِّف  1
كانت موجودة يف النسخ القدمية يف زمان ) فارقليط(التحريف على ما كان حمرفاً، فمثًال كلمة 

اختالف ف تراجم : ر. (املعزى أو الوكيل: (املؤلف وقبله وبعده بيسري، مث حرفها النصارى إىل كلمة
  ).للمهندس أمحد عبد الوّهاب - دس الكتاب املق
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ا َجتَْعُلونَُه قـََراِطيَس تـَْبُدونـَهَ {]. 13: ، واملائدة، اآلية46: سورة النساء، اآلية. [}َمَواِضِعهِ  

. }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزْلَنا ِمَن البَـيـَِّناِت َواهلَُدى{]. 94: سورة األنعام، اآلية. [}َوَختُْفوَن َكِثرياً 
ِِْم َمثَناً َقِليالً {]. 159: سورة البقرة، اآلية[ سورة آل عمران، . [}ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اِهللا َوأَْميَا

  .ونظائرها]. 77 :اآلية
  :الباب اخلامس  
يف بيان أّن املسيح وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب نذكر فيه محاية اهللا تعاىل نبّيه املسيح  

عيسى بن مرمي من أعدائه، واشتباه أمره على اليهود الذين أرادوا قتله ووقوع شبهه على رجل سواه 
َوَما قـَتَـُلوُه َوَما {: نبّيه املسيح ليتحقق قوله تعاىل شغلوا به عنه فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه ورفع اهللا

: سورة النساء، اآلية[اآلية، . }...َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َهلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنهُ 
  .ونظائرها]. 157
  :الباب الّسادس 

سئلة عبثوا بالسؤال عنها ونشفعها باجلواب يف األجوبة املسعدة عن األسئلة امللحدة نسطر أ  
. / }...ِإْن تـَْنُصُروا اَهللا يـَْنُصرُْكمْ {: لينتفع بذلك من أحّب مكاملتهم عمًال بقول ربنا جل امسه



َوَال {]. 40: سورة احلّج، اآلية. [}َوَليَـْنُصَرنَّ اهللاُ َمْن يـَْنُصرُهُ {]. 7: سورة حمّمد، اآلية). [أ/1/8(
ُِنوا َوالَ    .ونظائرها]. 139: سورة آل عمران، اآلية. [}...َحتَْزنُوا َوأَنـُْتُم اَألْعَلونَ  َ
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  :الباب الّسابع 

قاالت فرقهم يف اّحتاد الالهوت بالناسوت وتناقض الروم إفساد دعوى االّحتاد، حنكي فيه م   
َلَقْد َكَفَر اّلّ◌َ◌ِذيَن َقاُلوا {: والنسطور واليعاقبة، مث نعكر على اجلميع باإلبطال ليتضح قوله تعاىل

ِسيُح اْبُن َمْرميََ 
َ
وا ِإنَّ اَهللا َلَقْد َكَفَر اّلّ◌َ◌ِذيَن َقالُ {]. 72: سورة املائدة، اآلية. [}...ِإنَّ اَهللا ُهَو امل

  .ونظائرها]. 73: سورة املائدة، اآلية. [}...ثَاِلُث َثَالثَةٍ 
  :الباب الثّامن 
ا   م ويسّمو ا بشريعة إميا يف اإلبانة عن تناقض األمانة، نبّني فيه فساد أمانتهم اليت يلقبو

ا، وكيف أكذب بعضها بعضاً  وناقضه وعارضه،  التسبيحة، وهي اليت ال يتم هلم عيد وال قربان بدو
يَا {: وأنه ال أصل هلا يف شرع املسيح البته، وإمنا ألفها قوم من بعده بدهر طويل، قال ربنا تعاىل
َر اَحلقِّ َوَال تـَتَِّبُعوا َأْهَواَء َقوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّ  وا َكِثرياً َأْهَل الِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ِدْيِنُكم َغيـْ

  ).ب/1/8/ (ونظائرها ]. 77: سورة املائدة، اآلية. [}وا َعن َسَواِء السَِّبيلِ َوَضلُّ 
  :الباب الّتاسع 
يف الوضع املعهود من فضائح النصارى واليهود، نذكر فيه حيل القسيسني وخماريق الرهبان  

م الثمانية من السخف واهلذيان وما افرتاه اليهود على أنب ياء اهللا ومدكاته وما يقرؤونه يف صلوا
م، قال اهللا تعاىل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ {: األبرار وصفوته األطهار مما ذلك مزبور مسطور يف تورا

سورة . [}...َكِثريًا مَِّن اَألْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِالَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اهللاِ 
  اختََُّذوا{: وقال]. 34: آليةالتوبة، ا

  اجمللد األول
                                    

109  |496  



=========================================  
  خطبة الكتاب: القسم الثاين

َِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما أُِمُروا     
ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ِإَهلاً َأْحَباَرُهم َوُرهَبانـَُهْم َأْربَابًا مِّن ُدوِن اِهللا وامل

  .ونظائرها]. 31: سورة التوبة، اآلية. [}...َواِحداً 
  :الباب العاشر 

يف البشائر اإلهلية بالتسمية احملّمدية، نذكر يف هذا الباب ما اشتملت عليه التوراة واإلجنيل     
والتنصيص على امسه ونبوات األنبياء من البشرى بسيِّدنا حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأرضه اليت يبعث منها وبلده ودينه وملته وأنه خامت األنبياء، وأّن أمته خري أمٍة وملته أفضل ملة وأن 
الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ {: شريعته تدوم إىل قيام القيامة ليتحقق قول ربنا تعاىل) أ/1/9/ (

ُْنَكِر َوحيَِلُّ اُألمَِّي الَِّذي جيَُِدونَُه َمكْ 
َهاُهم َعِن امل َْعُروِف َويـَنـْ

يِل يَْأُمُرُهم بِامل ُتوبًا ِعْنَدُهم ِيف التَّوَراِة َواِإلجنِْ
  .ونظائرها]. 157: سورة األعراف، اآلية. [}...َهلُُم الطَّيَِّباتِ 

  :فصل 
: ة أناجيلبل أربع 1أعلم أّن الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم ليس هو إجنيًال واحداً   

  ، كتبه بالعرباين2وهو من االثين عشر حوارياً  - إجنيل َمىتَّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) إجنيل واحد(يف ص  1
  .والصواب ما أثبته) حواري(يف ص  2

: ر. (الناصر، على الصحيح من األقوال: هم أنصار عيسى عليه السالم، واحلواري: واحلواريّون
رسل : ، ويسّميهم النصارى رسًال، أي635، املفردات للراغب ص 1/373فسري ابن كثري ت

  :املسيح عليه السالم ويشرتط عندهم يف الرسول شرطان
  .أن يكون قد اّتصل باملسيح وعاشره وتلقى تعاليمه منه مباشرة: أّوالً 
ري أن روايات غ). 403قاموس ص : ر.(أن يكون املسيح قد دعاه إىل هذه اخلدمة: ثانياً 

، 84كتاب املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ص . (األناجيل يف أمساء احلوارّيني متعارضة
  ).للمهندس أمحد عبد الوّهاب
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هو من  - وإجنيل مرقس . 1، وكتبه بعد صعود املسيح إىل السماء بثمان سننيبفلسطني

  السبعني كتبه بالرومية، بالروم بعد صعود املسيح إىل السماء باثنيت
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، واملؤلِّف إمنا ينقل ذلك  1 إّن كالم املؤّلف يوحي بصّحة نسبة األناجيل األربعة إىل أصحا
غري  - بطريك اإلسكندرية  - لسعيد ابن البطريق  - ) نظم اجلوهر(ملصادر النصرانية ومن أبرزها من ا

قد أثبتت مبا ال يدع جماًال للّشّك عدم صّحة نسبة هذه  - قدميًا وحديثًا  - أن الدراسات النقدية 
ا املزعومني، وسوف أذكر بعض األدلة على ذلك باختصار  هللا إن شاء ا - األناجيل إىل أصحا

  . - تعاىل 
: فهو عند معظم النصارى منسوب إىل مىت احلواري الذي كان عاشرًا أي: فأما إجنيل مىت

. ـ د1/1الكْنز اجلليل يف تفسري اإلجنيل : ر. (م70جابيًا للضرائب للؤومان ومات باحلشبة سنة 
 :1/208لكن يقول املؤرخ ول ديورانت يف قصة احلضارة ) 833- 832وليم أدى، قاموس ص 

". نفسه) مىت(إّن النقاد مييلون إىل القول بأنه من تأليف أحد أتباع مىت وليس من أقوال العشار "
  .اهـ

تنسب : يف تقدميه إلجنيل مىت - القسيس بالكنيسة اإلجنيليكانية بإجنلرتا  - ويقول فيلبس 
لبًا ما يرفضون التقاليد القدمية جدًا هذا اإلجنيل إىل احلواري مىت، ولكن علماء العصر احلاضر غا

  ".هذا الرأي
أحد حوارّي املسيح، ومل ) مىت(إنه مل يعد مقبوًال اليوم القول بأن : "موريس بوكاي. ويقول 

  .اهـ". يعد أحد يعتقده يف عصرنا
  :هذه بعض أقواهلم يف هذا اإلجنيل الذي يواجه انتقادات ومشاكل كثرية من أبرزها

  .م64م إىل سنة 37ل ما بني سنة االختالف يف تاريخ تدوين هذا اإلجني - أ
  .اليونانية: اآلرامية، وقيل: بالعربية، وقيل: االختالف يف لغة التوين، فقيل - ب
سواء كانت بالعربية أو اآلرامية  - اجلهالة التامة ملرتجم النسخة األصلية املفقودة لإلجنيل  - ج

  .إىل اللغة اليونانية - 
  .جهالة مكان تأليفه - د



ا بقية األناجيل األخرى يصعب تصديقها أو إجياد تعليل هلا، هـ إيراده لرواي ات خالف 
  .خصوصاً عن قيامة املسيح من قربه، وأيضاً خطأ االستشهاد بنبؤات العهد القدمي

، لرمحة اهللا اهلندي الذي نقل أقواًال كثرية لعلماء 253- 250إظهار احلّق ص : للتوسع: ر(
، ألمحد 61- 57إىل مىت احلواري، املسيح يف مصادر ص  النصارى يف إنكار نسبة هذا اإلجنيل

، املهتدي إبراهيم خليل أمحد، هل 16عبد الوّهاب، رسالة الغفران بني اإلسالم واملسيحية ص 
، 80، ألمحد ديدات، دراسة الكتب املقدسة ص 156- 155الكتاب املقدس كالم اهللا؟ ص 

  ).، موريس بوكاي81
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  وهو من السبعني، كتبه باليونانية - وإجنيل لوقا . 1عشرة سنة    
  وهو من االثين - وإجنيل يوحنا . 2باإلسكندرية   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وإمنا كان  -  مرقس الذي مل يكن حواريًا وال من تالميذ املسيح ينسب إىل: إجنيل مرقس 1

). 7- 2/5الَكْنز اجلليل : ر. (تلميذ بطرس ومرافقه، وظن بعضهم أنه استشهد باإلسكندرية
إنه ليس كتاب أحد احلوارّيني، هو على أكثر تقرير كتاب حرره : "بوكاي عن إجنيل مرقس. ويقول د

  .اهـ". تلميذ أحد احلوارّيني
يف تفسري إجنيل  - أستاذ الالهوت جبامعة لندن  - وعن حقيقة شخصية مرقس يقول نينهام 

ذا االسم عرف أنه كان على صلة وثيقة وعالقة خاصة بيسوع، : "39مرقس ص  مل يوجد أحد 
ومن غري املؤّكد صّحة القول املأثور الذي حيدد ... أو كانت له شهرة خاصة يف اكنيسة األوىل

، أو أنه مرقس 25، 12/12ألجنيل بأنه يوحنا مرقس املذكور يف أعمال الرسل مرقس كاتب ا
لقد كان من عادة الكنيسة أن تفرتض أن مجيع : مث يقول -  5/13املذكور يف رسالة بطرس األوىل 

األحداث اليت ترتبط باسم فرد ورد ذكره يف العهد اجلديد، إمنا ترجع مجيعها إىل شخص واحد له 
ن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر األمساء الالتينية شيوعًا يف اإلمرباطورية هذا االسم، ولك

  .اهـ". فعندئٍذ نتحق من مقدار الّشّك يف حتديد الشخصية يف هذه احلالة... الرومانية



كما أن صاحب األجنيل جمهول اهلوية فإنه ال واسطة لتحقيق زمن كتابة اإلجنيل، وال دليل على 
  ).1/6الكْنز اجلليل : ر. (اإلسكندرية: أنطاكية، وقيل: رومية، وقيل: يلمكان كتابته فق

، مؤّلف 20- 16/9يضاف إىل ما سبق اعتقاد الكثري من احملّققني أن خامتة هذا اإلجنيل 
ا ليست موجودة يف أقدم خمطوطتني كاملتني لألناجيل ويرجع تارخيها إىل القرن  مضاف إليه، أل

صرح جريوم يف كتبه أن بعض العلماء كانوا : "وارد الكاثوليكي يف كتابهالرابع امليالدي، وقال 
، املسيح 87- 84دراسة الكتب املقدسة ص : ر". (يشّكون يف اإلصحاح األخري من إجنيل مرقس

، حمّمد أبو 47، 46، حماضرات يف النصرانية ص 100، إظهار احلّق ص 53يف مصادر ص 
  ".زهرة

ن يف شخصية لوقا، ويف صناعته، ويف القوم الذين كتب هلم اختلف الباحثو : إجنيل لوقا 2
إجنيله، وال يعرف شيء عن زمن وكيفية موته، وإن كان الباحثون قد اّتفقوا على أن لوقا ليس من 
تالميذ املسيح ومل يكن أحد السبعني الذين أرسلهم املسيح للتبشري، وإمنا كان الصديق املخلص 

  ).822، قاموس ص 132، 2/131جلليل الكْنز ا: ر. (واملرافق لبولس
م 53يضاف إىل ما سبق من اجلهالة يف شخصية لوقا، اخلالف يف تاريخ تدوينه ما بني سنة 

أن هذا اإلجنيل مل : تثري عدة مالحظات من أّمهها 5- 1/1م، كما أن مقدمة إجنيله 64إىل سنة 
ية امسها ثاوفيلس، وبأن كثريين يكن إهلامياً، وإمنا هو عبارة عن رسالة شخصية من لوقا إىل شخص

  .قد أخذا يف تأليف أناجيل، اعرتاف لوقا بأنه مل ير املسيح ومل يكن من تالميذه
ويؤّكد بعض الباحثني تطرق الّشّك إىل بعض إصحاحات وفقرات هذا اإلجنيل، فقد صرح 

يات من جريوم يف كتبه أن بعض العلماء املتقدمني وبعض القدماء كانوا يشّكون يف بعض اآل
من إجنيل لوقا، وبعض القدماء كانوا يشّكون يف اإلصحاحني األولني من هذا ) 22(اإلصحاح 

ما مل يكونا يف نسخة فرقة مارسيوين   .اإلجنيل، إذ إ
وأخرياً ما نقل عن اّتفاق املؤرخني املسيحني بان لوقا كبت إجنيل بإرشاد بولس، وال خيفى على 

: ر!!!. (لس يف احنراف النصرانية وحتويلها إىل ديانة وثنية شركيةأحد الدور اخلطري الذي لعبه بو 
، األسفار املقدسة، 49، 48، حماضرات يف النصرانية ص 88، 87دراسة الكتب املقدسة ص 

  ).63، املسيح يف مصادر ص 100، إظهار احلّق ص 88- 85علّي وايف ص . د
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  .3أفسس بعد صعود املسيح بثالثني سنة 2كتبه باليونانية، مبدينة  1]حوراياً [عشر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) حواري(يف ص  1
م، وأعلن فيها أن 431جممع كنسي سنة مدينة قدمية على حبر إجيه برتكيا عقد فيها  2
املنجد يف : ر. (وأن يف املسيح أقنومًا واحداً  - تعاىل اهللا عن كفرهم علّوًا كربًا  - ) أم اهللا(العذراء 

  ).54األعالم ص 
تزعم املصادر النصرانية بأن كاتب إجيل يوحنا هو احلواري يوحنا بن زبدي، وبأنه مات  3

الكْنز : ر. (ك ثالث رسائل وسر رؤيا يوحنا من العهد الدديدمبدينة أفسس، وتنسب إليه كذل
إّال أن عددًا كبريًا من الباحثني وعلماء ). 1114- 1108، قاموس ص 6، 3/5اجلليل 

النصارى يقطعون بعدم صحة النسبة هلذا اإلجنيل ووجهوا إليه انتقادات عنيفة فيقول األستاذ إبراهيم 
جمهول، واليوجد عامل من العلماء املتحررين من يعتربهذا كتبه كاتب : "خليل عن إجنيل يوحنا

  .اإلجنيل من أعمال يوحنا بن زيدي
أما إجنيل يوحنا فإنه ال مرية : "،872، 16/871وجاء يف دائرة املعارف الكربى الفرنسية 

القديسان يوحنا : وال شك كتاب مزور، أراد صاحبه مضادة اثنني من احلواريني بعضهما لبعض ومها
وإننا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم لريبطوا ولو بأوهى رابطة، ذل الرجل ...ىتوم

باحلواري يوحنا الصياد اجلليل، وإن أعماهلم  - الذي ألف هذا الكتاب يف اجليل الثاين  - الفلسفي 
  .اهـ". تضيع عليهم سدى خلبطهم على غري هدى
اتب إجنيل يوحنا طالب من طلبة مدرسة إن ك: "ويرى إستادلني يف العصور املتأخرة

وهناك الكثري من هذه االعرتافات اليت تنفي نسبة هذا اإلجنيل إىل احلواري ". اإلسكندرية بال ريب
يوحنا، كما أن حال هذا اإلجنيل ال خيتلف عن األناجيل األخرى من حيث اجلهالة يف مكان كتابة، 

  .م98سنة  م إىل68واخلالف يف تاريخ تدوينه ما بني سنة 
يضاف إىل ما سبق شيء خطري هو كثرة االختالفات املهمة بني إجنيل يوحنا واألناجيل 
األخرى كاالختالفات يف الفرتة الزمنية لبعثة املسيح وظهور لتالميذه بعد قيامه من املوت وغريها، 

وهو . ب اآلخروهي اختالفات صرحية ال جتد هلا حًال وال تأويًال إّال بتصديق أحد األناجيل وتكذي
أنصدق مىت أو مرقص أو لوقا ! إذن فمن جيب أن نصّدق؟: "موريس بوكاي أن يتساءل. ما دفع د



واجلواب معروف لكّل ذي لب وهداية هو رفض هذه اإلناجيل املتناقضة لعدم !!!". أو يوحنا؟
  .التمكن من التمييز بينها وألن الوحي اإلهلي ال يكون فيه تناقض

، 70، املسيح يف مصادر ص 100- 83، إظهار احلّق ص 93ص دراسة الكتاب : ر(
حمّمد تقي  - ، ما هي النصرانية 50، حماضرات يف النصرانية ص 89، 88األسفار املقدسة ص 

النصيحة : (، وانظر أيضًا فيما سبق امللحق األّول لتحقيق كتاب145- 142العثماين ص 
، رسالة مقدمة من احملقِّق لنيل درجة )املتطبب للمهتدي نصر - اإلميانية يف فضيحة امللة النصرانية 

  ).العالية
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ئة أربعة ألف وما 2وعدة فرخس. 1وعدة هذه األناجيل تسعة آالف واثنان وستون آية    
) ب/1/9/ (ستة آلف وأربع مائة وإحدى وسبعون آية  3وعدة كتاب فولوس. وتسع وأربعني آية

وقد ذكر أن هلم إجنيًال خامسًا ومل أقف عليه، وذكر يل بعض النصارى أنه يسمى إجنيل الصبورة 
  .4ذكر فيه األشياء اليت صدرت من املسيح عليه السالم يف حال طفوليته

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ما  - ) فقرة: (أن يعربِّ عن فقرات األناجيل بـ - رمحه اهللا  - كان األوىل باملؤلِّف   1

فإن لفظ آية، أصبحت اصطالحًا إسالميًا تطلق على ) آية: (وليس بـ - اصطلح عليه النصارى 
ا عجب يعجز البشر عن ا. آيات القرآن الكرمي لتكلم وقد قيل بأن نصوص القرآن مسيت آية أل

  ).1/9تفسري ابن كثري : ر. (مبثلها
ا  ، فقرة، وإن )3778(وقد عددت فقرات األناجيل األربعة يف النسخة اليت بيدي فوجد

قد ظهرألّول مرة - الذي يبدو شائعًا اليوم- )فصول(تقسيم الكتاب املقدس إىل إصحاحات 
ن رئيس ستيفن الجنتو ) CANTERBURY(م، هو يرجع إىل أسقف كانرتبري 1200سنة

  .م1228: أساقفة كْنرتبري ت سنة



مرقمة فهو يرجع إىل الناشر الباريسي روبرت ) فقرات(أما تقسيم اإلصحاحات إىل أعداد 
، الغفران بني 765قاموس الكتاب ص : ر. (م خبنيف1551ستيفنون وظهر ألّول مرة يف طبعة 

  ).، إلبراهيم خليل36اإلسالم واملسيحية ص 
وهو سفر أعمال الرسل املنسوب إىل لوقا، وقد ) فراكسيس: (ابههكذا يف ص، ولعل صو  2

  .، فقرة)1007(عددت نصوصه فبلغت 
رسالته إىل : رسالة يف أسفار العهد اجلديد وهي كاآليت) 14(كتاب بولس حيتوى على   3

أهل رومية، ورسالتان إىل أهل كورنثوس، رسالة إىل أهل غالطية، وإىل أهل أفسس، وإىل أهل 
وإىل أهل كولوسي، ورسالتان إىل أهل تسالونيكي، ورسالتان إىل تيموثاوس، ورسالة إىل فلييب، 

  .، فقرة)2363(وقد عددت نصوص تلك الرسائل فبلغت . تيطس، وإىل فليمون، والعربانيني
وقع يل بعد ذلك وقرأته دفعات وهو حيكي عن بطرس عن مرمي عليه : قال املؤّلف: ش 4

ن وقد أغفل نقلته أشياء كثرية من كالم املسيح ومشاهري معجزاته يذكر فيه السالم وفيه زيادة ونقصا
  .اهـ". قدوم املسيح وأمه ويوسف النجار إىل صعيد مصر مث عوده إىل الناصرة

م يف 1887، وقد وجدت قطعة منه سنة )إجنيل بطرس: (إجنيل الصبوة يسمى أيضاً : قلت
، 160نوس يقول بصّحة هذا اإلجنيل ما بني سنة وقد كان يوستي. قرب راهب ببلدة أمخيم يف مصر

كتاب :ر.(م190م، والفرق بينه وبني إجنيل مىت يسري، وقد كان معتمدًا معموًالبه إىل سنة170و
  ).،ألمحد عطار3/473الديانات والعقائد
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  يف كون املسيح عبداً من عبيد اهللا بقوله وفتواه: الباب األّول 
  :ولندل على ذلك من كتبهم كما شرطنا يف صدر الكتاب 
 - ملسيح يعين ا - قال اهللا يف نبوة أشعيا : "قال مىت احلواري يف الفصل الثامن من إجنيله - 1 
فتاي الذي اصطفيت وحبييب الذي ارتاحت له نفسي أنا واضع روحي عليه ويدعو إىل  1هذا
  .2"احلقّ 



مسّاه اهللا عبدًا مصطفى على لسان أشعيا وابتعثه مأمورًا بدعوة األمم أسوة غريه من : قلت 
إىل يوسف حيث نسبه الُفجَّار  3األنبياء، أورد ذلك مىت يف معرض االسشتهاد على أهل العناد

  .، فقد تضافر اإلجنيل وحمكم التْنزيل على عبودية عيسى وجعله داعياً لألمم كداود وموسى4النجار
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل ابن ربن والطرطوشي وابن عوف قوله هذا عبدي فكشفت عنه : "قال املؤّلف: يف ش 1
ذه الرتمجة، بل الذي وجدته يف  النسخ اليت وقفت عليها كما وضعت، غري أن األناجيل فلم أجده 

  .واهللا أعلم". الفىت هاهنا هو العبد أو الصاحب كما دللت عليه من التوراة واإلجنيل
  .18، 2/17مىت  2
  .أراد املؤلِّف بأهل العناد اليهود الذين رموا مرمي الزىن مع يوسف النجار 3
يب مرمي العذراء على عادة اليهود يف تزعم املصادر النصرانية، أنه كان خط: يوسف النجار 4

حيث خيطب الشاب الفتاة من أهلها مث يتعاشران بدون اتصال زوجي مدة من  - اّختاذ العشري 
وقد أراد يوسف هجر مرمي سرًا حينما ظهرت  - الزمن فإذا رضي كل واحد منهم اآلخر مت الزواج 

ه باحلقيقة، حينئذ قام يوسف برعايتها وابنها عليها آثار احلمل إّال أن املالك ظهر له يف املنام وأخرب 
إجنيلي : ر. وال يعرف عن يوسف بعد قيام املسيح الدعوة اجلهرية، وأغلب الظن أنه مات قبل ذلك

، 1118: ، وقاموس ص1/7، والكْنز اجلليل يف تفسري اإلجنيل 2، 1مىت، لوقا، اإلصحاح 
بضع املؤّلفني املعاصرين إىل رواية وقد انساق . 33، 32حبيب سعيد ص  - وتاريخ املسيحية 

هذه اخلطبة املزعومة بني مرمي ويوسف النجار ونسبة املسيح عليه السالم إىل يوسف النجار من غري 
التعليق أو الّرّد عليها، بل ذكر بعضهم أن ما جاء يف األناجيل بشأن هذه القصة ال خيالف ما يف 

ا ويصح إيرادهاالقرآن وبأنه أمر مسكوت عنه فال نصدقها وال  قصص األنبياء ص : ر. نكّذ
  .، عبد الوّهاب النجار383، 382

بأن القرآن الكرمي والسنة الصحيحة مل يذكر فيهما شيء عن هذه اخلطبة املزعومة ومل : فنقول
يثبت دليل هلذه العادة املذكورة، كما أن خطبة مرمي ليوسف النجار لو كانت معروفة ومشتهرة ملا 

َقاُلوا يَا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك {: فعلتها، قال تعاىل استهجن قومها
وذلك مما يدل على كذب .]. 28، 27: سورة مرمي، اآلية. [}اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغّياً 

االنصارى فيما يزعمونه من عالقة يوسف مبرمي، وأنه    .من اإلسرائيليات اليت ال نقبلها بل نكّذ
، حمّمد أبو رحيم، التحذير من 10- 7نظرات يف كتاب النبوة واألنبياء للصابوين ص : ر

  .، للشيخ بكر أبو زيد19، 18خمتصرات الصابوين ص 
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: والفىت هو العبد واخلادم ال الولد، والدليل عليه من التوراة يف السفر األّول منها قول موسى 

أن امللوك أغاروا على سّدوم وسبوا لوطا بن أخي إبراهيم َعبََّأ فتيانه ) أ/1/10/ (وملا بلغ إبراهيم "
م ثلثمائة ومثانية عشر رجًال، وسار يف طلب العدّو واستنقذ لوطا وماشيته ومجيع ماله   .1"وعدد

ومعلوم أن إبراهيم اخلليل عليه السالم مل يكن له يؤمئذ هذه العدة من األوالد فمن ادعى  
  .ذلك أكذبه أهل الكتابني، فقد شهد موسى عليه السالم أن الفىت هو العبد أو اخلادم

أن : "بن بعور وهو 2موسى يف السفر الرابع من التوراة ما هو أجلى من ذلك قصة بلعاموقال 
  بن صفوري امللك أرسل إىل بلعام ليلعن 3باالق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فلما مسع أبرام أن أخاه ُسيب : "، وموضع الشاهد من النّص كاآليت15، 14/14تكوين  1

  ...."َجرَّ غلمانه املتمرنني
تذكر املصادر اإلسرائيلية بأنه كان نبياً مشهوراً يف قرية فيما بني النهرين وقد : بلعام بن بعور 2

دعاه ملك مؤاب ليلعن بين إسرائيل ويدعو عليهم فرفض وبعد إحلاح رضي بذلك ولكنه كان يدعو 
ليهلكوا، هلم بدل أن يدعو عليهم، ومع ذلك دبر وسيلة إليقاع بين إسرائيل يف اإلمث والشرك 

، 31، 24، 22سفر العدد اإلصحاحات : ر. وعندما حارب بنو إسرائيل املديانيني قتلوا بلعام
  .189وقاموس ص 

َناُه آيَاتَِنا َفاْنَسَلَخ {: وقد ذكر ابن كث ير قصته يف تفسري قوله تعاىل َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ
َها َفَأتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفكَ  ]. 177- 175: سورة األعراف، اآلية. [اآليات} ...اَن ِمَن اْلَغاِوينَ ِمنـْ
بأن بلعام كان رجًال جماب الدعوة وقد سأله قوه بأن يدعو على موسى : "قال ابن إسحاق وغريه

ة ملا يف التوراة، مث قال ابن كثري. اخل..." وقومه وهذا الذي ذكره ابن إسحاق : "وذكر قصة مشا
  .اهـ". ح وقد ذكره غري واحد من علماء السلفمن قصة بلعام صحي

- 12/275تفسري ابن كثري : ر. واهللا أعلم. ومل يكن نبّيًا كما يزعم أهل الكتاب: قلت
  .381، 380، وقصص األنبياء، ص 278



املتلف أو املخرب وهو ابن صفور، وكان ملك مؤاب وهي أرض : اسم مؤايب معناه: باالق 3
، 22سفر العدد إصحاح : ر. ي من البحر امليب ململكة األردن اليوميقابلها اليوم القسم الشرق

  .927، 160قاموس ص 
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عو عليهم فأجابه بعد مفاوضات وسار إليه راكبًا أتانه ومعه فتيان من له بين إسرائيل ويد 
فقد شهدت التوراة أن الفىت هو العبد واململوك ال كما خترصه متأخرو النصارى يف محل . 1"مماليكه

  .هذه اللفظة على الولد
بل رفعه إن املسيح بعد قيامه وق"والدليل على أن لفظ الفىت ليس موضوعًا للولد قول اإلجنيل  

يا فتيان هل عندكم من طعام؟ فأطعموه : َمرَّ على مجاعة من تالميذه وهم يصيدون السمك فقال
فيها ) ب/1/10/ (فقد وضح أن لفظة الفىت ليس . 2"جزءًا من حوت وشيئًا من شهد العسل

: ل امسهمسرتوح للنصارى فيما يرومونه من النبوة بل هي ال تستعمل إّال فيما قلناه، وقد قال ربنا ج
: ، وقال سبحانه3يعىن خادمه يوشع]. 60: سورة الكهف، اآلية. [}...َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاهُ {
ْؤِمَناتِ ...{

ُ
  ].25: سورة النساء، اآلية. [}...ِمْن فـَتَـَياِتُكُم امل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ع الشاهد من النّص  ، يف سياق طويل وقد اختصره املؤّلف وموض22- 22/5سفر العدد  1
  ".وهو راكب على أتانه وغالمه معه: "....كاآليت
، بألفاظ متقاربة، وقد ورد موضع الشاهد  42- 24/26، لوقا 21/4/13يوحنا  2
  ...".يا غلمان ألعل عندكم إداماً؟: فقال هلم يوسع: "...كاآليت
ه موسى يوشع هوشع، يهوشوع مث دعا: يوشع بن نون عليه السالم، كان امسه يف األصل 3
يهود خالص وهو خليفة موسى الذي قاد بين إسرائيل لدخول األرض املقدسة وحماربة هللا : ومعناه

  .أهلها، وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأخري يف املغيب ليتم له فتح األرض والنصر على أعدائه



ينسب إصحاحاً، وكاتب هذا السفر جمهول وقد  24وينسب إليه سفر بامسه عدد إصحاحاته 
، 1067ترمجته يف مصادر أهل الكتاب سفر ويشع، وقاموى ص : ر. إىل أشخاص متعددين

  .ن بتخليص1070
أما املصادر اإلسالمية، فإن القرآن الكرمي مل يصرح بامسه يف قصة اخلضر يف اآلية السابقة، وقد 

، وأمحد 3/1366ورد النص على نبوته وأنه خليفة موسى يف بين إسرائيل فيما رواه اإلمام مسلم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هرية قال 9/223، والبخاري خمتصرا فتح 3/318

ا : غزا نيب من األنبياء فقال لقومه: "وسلم ال يتبعين رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبين 
خلفات وهو ينتظر ومل ينب، وال آخر قد بىن بنيانًا ومل يرفع سقفها، وال آخر قد اشرتى غنمًا أو 

أنت مأمورة : فغزا فدنا من القرية حني صلى العصر أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: قال. أوالدها
  .احلديث...". وأنا مأمور، اللهم احبسها علّي شيئاً، فحسبت عليه حىت فتح اهللا عليه

محد ويتبني لنا اسم هذا النيب الذي حبست له الشمس من احلديث الذي رواه اإلمام أ
إن الشمس مل حتبس على بشر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال 2/325

  ".إّال ليوشع ليايل سار إىل بيت املقدس
وصّححه الشيخ ". انفرد به أمحد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري: "قال اإلمام ابن كثري

رية هذا النيب الكرمي يف تفسري ابن  س: ،ر202،ح351- 1/347األحاديث الصحيحة:ر.األلباين
  .377،384،قصص األنبياء،ص 101- 3/97كثري
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  .1"ال يقل أحدكم عبدي وأميت وليقل فتاي وفتايت: "وسلموقال نبّينا صلى اهللا عليه  
مكذب للنصارى يف دعواهم ربويبة املسيح وألوهيته، ) هذا فتاي(فقوله تعاىل يف نبوة أشعيا  

هذا فتاي وحبييب أنا أفعل به كذا : 2فقال جل من قائل. إذا أضافه سبحانه إىل نفسه إضافة امللك
ي بأن املسيح ليس هو وأن اهللا ليس هو املسيح وأن اهللا قائل وكذا، وهذا تصريح من ميت احلوار 

َعم عليه، وأنه فىت من فتيان بين آدم،  واملسيح مقول له، وأ، اهللا ُمْعِط وُمْنِعم وأن املسيح ُمْعَطى وُمنـْ
  .وأن اهللا مالكه، وأنه عبد وأن اهللا سيده



أنه بينا بطرس يف الدار : "رقسوقد روى النصارى يف اإلصحاح السابع واألربعني من إجنيل ما 
فذكرت مثل  3]أخرى[ينظر الغابه إذ جاءت فتاة من جواري رئيس الكهنة فنمت عليه ورأته 

  .4"ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأبو داود 1765، 4/1764، ومسلم 5/177فتح الباري : أخرجه البخاري ر 1
  .عنه، عن أيب هريرة رضي اهللا 2/423، وأمحد 4/294

ما كان ينبغي للمؤلِّف أن جيزم بنسبة هذا النّص وغريه من نصوص التوراة واألناجيل وغريها  2
إىل اهللا عزوجل أو إىل أحد األنبياء، وإمنا ينسبها إىل توراة اليهود وأناجيل النصارى وما يتبعها من 

ا   .الكتب اليت فقد تقدم بيان عدم حجيتها وظنية ثبو
  .يب من النصيف ص أخوي والتصو  3
  .، وقد ذكره املؤّلف باملعىن69- 14/66مرقس  4
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والفتاة هي اجلارية، فكيف حيملون ذلك ) أ/1/11/ (فهذا تصريح منهم أن الفىت هو اعبد  

م وختطئهم وتصرح بالّرّد عليهم   .على غري حممله وهذه التوراة واإلجنيل تكذ
أن مرمي عليها السالم ملا رأت أم يوحنا قالت هلا وهي تثين : "وقد حكى لوقا أيضًا يف إجنيله 

أشبع اجلياع من اخلريات ورد األغنياء إن اهللا أنزل األقوياء عن الكراسي ورفع املتوضعني و :على اهللا
يريد عبده، وعبودية إسرائيل متفق عليها، وذلك يهدم ما تعلقوا به . 1"صفرًا وعضد إسرائيل فتاه

م  من محل الفىت على الولد، ويف ذلك رد على النصارى وتشويش ألمانتهم وإفساد لصلوا
م وتكذيب ملشائخ دينهم إذ يقرؤون يف صالة الساعة األوىل  املسيح اإلله الصاحل "من صلوا

  ".الطويل الروح الكثري الرمحة الداعي الكل إىل اخلالص
  ".تعالوا بنا نسجد للمسيح إهلنا: "ويقرؤون يف صالة السَّحر 
  .2"يا والدة اإلله مرمي العذراء افتحي لنا أبواب الرمحة: "ويقرؤون يف صالة الساعة الثّالثة 



املسيح اإلله احلق الذي بيده أتقنت العوامل وخلق كّل : "حة دينهمويقرؤون يف أمانتهم وتسبي 
  ".شيء

إن : وغريه قوله) ب/1/11/ ( 3وينقلون عن مشائخ دينهم وعلماء أهل ملتهم مثل أفرمي
  اليدين اليت جبلت طينة آدم هي اليت ُمسِّرت على الصليب، وأن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .54- 1/52لوقا  1
  . املزيد من التفصيل هلذه الصلواتسيأيت 2
م، يف نصيبني، وكان رئيس 306من آباء الكنيسة الشرقية، ولد سنة : أفرامي السراياين 3

املدرسة األسقفية يف مدينته، له مؤلَّفات وقصائد تعليمية دينية، امتاز مبديح العذراء مرمي، علم مات 
، تأليف 399، 2/398الم واملسيحية فلسفة الفكر الديين بني اإلس: ر. م373الرها سنة 

  .53، 52لويس غردية، املنجد يف األعالم ص 
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هي اليت مسرت على اخلشبة، وأن من ال يقول إن مرمي ولدت الشرب اليت مسحت السماوات  
  ".اهللا فهو بعيد عن والية اهللا

تان بقول مىت حواري املسيح عن اهللا  هذا فتاي الذي : "وذلك كله باطل وزور وإفك و
أعلم باملسيح من تلميذه مىت وسائر أصحابه الذين عاصروه وشاهدوه  - َويـَْلُهم  - ، َأْهْم "اصطفيت

  .فيهم من ينتحل هذا اهلذيان الذي صار إليه املتأخرون من النصارى فليس
إن املسيح مضاف إىل اهللا فقد ُعِلَم وُعرف أن ما سوى : "وإذا قال أشعيا النّيب عليه السالم 

اهللا تعاىل فهو َعْبُده وخلٌق من خلقه، وكون املسيح حبيبًا من أحبابه وفىت من فتيانه ال خيرجه ذلك 
ة، وقد دلّلنا من التوراة واإلجنيل على أن الفىت هو العبد واخلادم فال التفات بعد ذلك إىل عن العبودي

  .جهلة النصارى
وقد صرح فولس فصيح النصارى ومفسرهم بأن املسيح عبد خملوق فقال يف الرسالة  - 2 

/ وسى يف انظروا إىل هذا الرسول رئيس أحبارنا يسوع املؤمتن عند من خلقه مثل م: "الثانية عشرة



فأي بيان وأي تصريح أوضح من شهادة . 1"مجيع أحواله غري أنه أفضل من موسى) أ/1/12(
  !.فولس بأن املسيح خملوق وأنه مؤمتن عند خالقه تعاىل؟

جاء يسوع املسيح إىل يوحنا : "دليل آخر على عبودية املسيح من قوله وفعله قال مىت - 3 
هذا الذي قلت إنه جييء بعدي : د على يده، فقال حني رآهاملعمداين من األردن إىل اجلليل ليتعم

إين حملتاج أن أتعمد منك، : ُخفِّه مث قال للمسيح 2]أحل معقد[وهو أقوى مين وأنا ال أستحق أن 
  .3"فتعمد املسيح. دع اآلن هذا فإنه ينبغي يل أن أكمل لك الرب فتولَّه: فقال يسوع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بألفاظ متقاربة3- 3/1سالة إىل العربانّيني الرا 1
  .يف ص اجلس مقعد والصواب ما أثبته ملوافقته سياق نص األناجيل 2
  .3/11/16مىت  3
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هذا املسيح عليه السالم متقيد بالعبادات، متطوق عهده التكاليف، ملتزم وظائف : قلت 

اخلدمة، قائم مبا جيب ليوحنا من احلُْرَمة، مساٍو يف تعمده وتعبده سائر األمة، فكيف تعتقد فيه 
يفتقر إىل التكميل إّال ناقص  وهل! من عبد من عبيده ليكمل ِبرَّه؟ 1الربويبة واأللوهية وهو يتعمد

  !ويدعى إىل فعل اجلميل إالّ من هو عنه ناكص؟
وِجب فوق رتبة املوَجب عليه، فالتزام املسيح  

ُ
والتكليف عبارة عن التزام ما فيه كلفة، ورُتْـَبة امل

عبوديته، وقد صرح حيىي املعمداين بعبودية املسيح قوًال ) ب/1/12/ (وظائف العبادة دليل على 
  .عالً وف

إن املسيح أقوى منه، والتفضيل إمنا يكون بني فاضلني رجح : "أما تصرحيه قوًال فإذ يقول 
وأما تصرحيه فعًال فتعميده للمسيح . أحدمها على اآلخر، وال حيسن التفضيل بني اإلله واآلدمي

حّق معرفته أسوة أمثاله من الناس، وكيف حيسن من نيب اهللا حيىي بن زكريا أن جيهل ربه فال يعرفه 
وإن كان قد عرفه فهال نصح لعباده، وأرشدهم إىل ! فيعامله معاملة املخلوقني والعبيد املربوينب؟

اعلموا أن اهللا تعاىل قد رمحكم : معرفة بارئهم، وقام خطيبًا يف الناس حني رأى املسيح، وقال



هذا الذي جاء  وجتشهم خلالصكم وجاء إليكم لينقذكم من اخلطية ويفيكم من أعدائكم وها هو
  .وحاشى ابن زكريا عن أمثال هذه الرتهات. ليتعمد مين، كما يعتقده النصارى يومنا هذا

إمنا تعّمد وتعّبد ليعلم الناس العبادة إذ ليس املتابعة يف األقوال مثل املتابعة يف : فإن قيل 
  .األفعال

فما زادهم على أن ) أ/1/13/ (أو مل يكن الناس يعرفون العبادة قبل جميء املسيح : فنقول
ا عاملون، فصار ذلك مكن يقول حلاسب: قال   تعلموا العبادة يا من هم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سيأيت تعريف التعميد ونوعه 1
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مث هذا السؤال يْنزل مْنزلة من يدعي أنه إمنا جاء . اعلم أن مخسة ومخسة عشرة سواء: ماهر 

ليعلم الناس األمور الناسوتية من األكل والشرب والنوم وأمثاله وذلك ال يقوله لبيب، فتعمده وتعبده 
يته، فمن عذيري من قوم ُدفعنا معهم إىل أن يستدل على أن اهللا عليه السالم دليل ظاهر على عبود

  .القدمي األزيل ليس بآدمي يأكل ويشرب وجييء ويذهب ويسرتح ويتعب
إن يسوع ملا تعمد وخرج من املاء انفتحت له : "فقد قال ميت يف متام هذا الكالم: فإن قيل 

هذا ابين : ذا صوت من السماء قائالً أبواب السماء ونظر روح اهللا جاءت إليه يف شبه محامة وإ
  .وذلك دليل على ما ينتحله النصارى من بنوته وألوهيته. 1"احلبيب الذي ُسرَّت نفسي

  :أّوالً : قلنا 
ال نسلم صحة هذا النقل لضعفه والدليل على ضعفه ووهاه أن صدور مثل هذه اآلية العظيمة 

حبيث ينقلها ) ب/1/13/ (ا أن تشتهر وتنتشر اآلتية عند التعميد واجتماع الَغوّي والرشيد سبيله
تبيّـّنا بطالن ذلك وكذب ناقله، على أنّا لو  2اجلم الغفري واخللق الكثري، فلما مل ينقلها غري واحد

  سلما ذلك فليس فيه مسرتوح
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، 3/3/16مىت  1



فيه نظر، فإن حادثة تعميد يوحنا ..."  واحدفلما مل ينقلها غري" - رمحه اهللا  - قول املؤلِّف  2
املعمداين للمسيح عليه السالم وفتح السماء ونزول الورح يف شكل محامة ومساع النداء من السماء 

، ويوحنا 3/21، و لوقا يف إجنيله 1/10مل ينفرد مىت بنقله فقط، بل نله أيضًا مرقس يف إجنيله 
  :تالف يف روايات األناجيل كاآليت، مع وجود التناقض واالخ1/22يف إجنيله 

، بأن يوحنا كان يعرف املسيح قبل نزول 3، وإجنيل لوقا إصحاح 3ورد يف إجنيل مىت إصحاح 
  .الروح على املسيح

بأن يوحنا ما عرف املسيح إّال بعد نزول : فذكر 1وخالفهما يوحنا احلواري يف إجنيله إصحاح 
  .الروح على املسيح

، بأن يوحنا 7، ولوقا إصحاح 11ما ذكراه سابقًا فذكر مىت إصحاح  مث تناقض مىت ولوقا مع
ما عرف املسيح بعد نزول الروح أيضاً، وإمنا أرسل يوحنا إىل املسيح تلميذين من تالميذه يسأالنه 

  .عن حاله، هذا ظاهر التناقض والفساد
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للنصارى فيما يرمونه؛ ألن بفتح السماء ومساع النداء ونزول الروح الذي هو امللك كل ذلك  
ازل من املعجزات الدالة على صحة النبوات، وال غرو أن يأيت املسيح خبارق قاطع لشغب اليهود ن

وتارة يكون َمَلكاً غريه يقوم ] 2[فتارة يكون جربيل، ] 1[صدق عبدي، فأما الروح : مْنزلة قول اهللا
وتارة يكون ] 4[وتارة يكون مبعىن الشيطان ] 3[يوم القيامة صفًا وحده وسائر املالئكة صفًا آخر 

يكون كناية عن سّر  وتارة] 6. [وتارة يكون عبارة عن روح اآلدمي] 5. [عبارة عن العلم واحلكمة
  .وتارة يكون مبعىن الوحي فهذه عدة حمامل] 7. [الشيء ولبه

]. 193: سورة الشعراء، اآلية. [}...نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمْنيُ َعَلى قـَْلِبكَ {: والدليل على األّول 
  .يقول ملرمي. 1)روح القدس حتل عليك: (ويف اإلجنيل

الَِئَكُة َصّفاً َيوَم يـَقُ {: والدليل على الثاين 
َ
  .2]38: سورة النبأ، اآلية. [}وُم الرُّوُح َوامل

  إن املسيح أبرأ الناس من األرواح: "قول اإلجنيل: والدليل على الثالث
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .1/35لوقا  1
  :قد اختلف املفسِّرون يف املراد بالروح يف اآلية ما هو؟ على أقوال 2

م أراح بين آدمرواه الع: أحدمها   .ويف عن ابن عباس أ
  .قاله احلسن وقتادة عن ابن عباس. هم بنو آدم: الثاين
م خلق من خلق اهللا على صور بين آدم وليسوا مالئكة وال بشر وهم يأكلون : الثالث أ
  .قاله ابن عباس وجماهد وأبو صاحل واألعمشي. ويشربون
  .تلقاله الشعيب والضحاك ومقا. هو جربيل: الرابع

  .قاله ابن زيد. أنه القرآن: اخلامس
قاله ابن عباس، وابن مسعود يف تفسريه . هو ملك عظيم من أعظم املالئكة خلقاً : السادس

هذان حديثان غريبان : "للروح، ونقل ابن جرير هلما حديثني يف ذلك، وعلق عليهما ابن كثري بقوله
  ".جداً 

إن اهللا تعاىل ذكره أخرب أن : ن القول أن يقالوالصواب م: "وقال ابن جرير بعد سرده األقوال
خلقه ال ميلكون منه خطابًا يوم يقوم الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يكون بعض هذه 
األشياء اليت ذكرت، واهللا أعلم أي ذلك هو، وال خرب بشيء من ذلك أنه املعين به دون غريه جيب 

، 30/22تفسري الطربي : انظر. اهـ". اجلهل بهالتسليم له، وال حجة تدل عليه، وغري ضائر 
  .497، 4/496، تفسري ابن كثري 23
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  .1"النجسة فخلصوا 
يصنع لك قبة الزمان بصلئيل الذي : "قول التوراة ملوسى: على الرابع) أ/1/14/ (ل والدلي 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر ...{: والدليل على اخلامس  2"مألته روح احلكمة والعلم
  ].85: سورة اإلسراء، اآلية. [}...َريبِّ 

  .ِسرُّها ولُبُّها: ذا روح املسألة، أيه: قول القائل: والدليل على السادس 



َنا ِإَليَك ُروَحَنا ِمْن أَْمرِنَا{: والدليل على السابع  : سورة الشورى، اآلية. [}وََكَذِلك َأْوَحيـْ
ََالِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ {]. 52

  ].2: سورة النحل، اآلية. [}...يـُنَـزُِّل امل
َلك اآليت يف صورة طائر واختصاصه ". إن روح اهللا نظرها جاءت إليه: "وقول املعمداين 

َ
يريد امل

أن موسى : "باحلمام، ألنه ميمون غري متشائم به، ونسبتها إىل اهللا بنسبة ِمْلك كقوهلم يف التوراة
، 5"خباء اهللاوقبة األمد اليت بنيت يف التيه، "، و4"العصا اليت يبده قضيب اهللا"، و3"رجل اهللا

، يريد "ونظر روح اهللا جاء إليه: (، فكذلك قول َمىتَّ 6"أورشليم اليت هي البيت املقدس بيت اهللا"و
  .َمَلك اهللا

ا قول لوقا يف إجنيله قال يسوع : "والدليل على مساواة املسيح غريه يف هذه الروح والتأييد 
  إن أباكم السماوي يعطي ورح القدس للذين:لتالميذه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، وقد ذكر املؤلف النّص باملعىن4/36لوقا  1
  .3- 31/1خروج  2
  .33/1تثنية  3
  .4/20خروج  4
  .11/11، حنميا 31/13أخبار األيام الثاين  5
  .22، 28/17تكوين  6
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اخرت سبعني من : "التوراة قول اهللا ملوسى) ب/1/14/ (والدليل عليه من . 1"يسألونه 

ففعل موسى . قومك حىت أفيض عليهم من الروح اليت عليك، فيحملوا عنك ثقل هذا الشعب
  .2"لساعتهمفأفاض عليهم من روحه فتنبؤا 

هل رأيتم مثل هذا الفىت الذي روح : يقول امللك: "ويف التوراة أيضًا يف حّق يوسف الصديق 
  .3"اهللا حال فيه



أن : "ويف التوراة أيضاً . 4"أن روح اهللا حلت على دانيال: "والدليل عليه من نبوة دانيال 
  .5"وضع يده على رأسهموسى ملا تويف امتأل يوشع خادمه من روح القدس؛ ألن موسى كان قد 

ذه الروح، وقد قال اهللا يف الكتاب   فقد استوت احلال بني املسيح وبني من ذكرنا يف تشريفه 
فما أجاب ]. 22: سورة اجملادلة، اآلية. [}َوأَيََّدُهْم ِبُروِح ِمْنهُ {: العزيز يف حّق إخواننا من املسلمني

  .نا عن حلوله على من يَّدعونهالنصارى به عن حلول الروح على هؤالء فهو جواب ل
الروح اآليت إىل من عدا املسيح هي امللك والعلم واحلكمة، والروح اآليت : فإن جتاهلوا وقالوا 

  .إىل املسيح هي حياة اهللا
فيها، وإذا ) أ/1/15/ (الويل لكم إن كان ما تقولون فقد صار ذاتًا ميتة ال روح : قلنا هلم 

هذا عبدي وهذا ابين؟ فقد آل ما : إنه قال: حلياة، فكيف يقولونكان قد صار ذاتًا خالية من ا
  .تدعون إىل نفي ما تّدعون

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11/13لوقا  1
  .، يف سياق طويل25- 11/16عدد  2
  .41/38تكوين  3
د مل أعثر يف فسر دانيال بالنسخة احلايل على النّص الذي أورده املؤلف ولعل املؤلف يقص 4

  ".أن روح اهللا حلَّت فيه: "24، 3/23حزقيال فقد ورد يف سفر حزقيال 
  .34/9تثنية  5
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نكرون على من يزعم أن الروح اآليت والنداء ليس هو لعيسى بل هي مب ت: مث نقول هلم 

ألنه بشهادة اإلجنيل أفضل منه إذ هو الذي امتأل من روح ! ألستاذه الذي َعمَّده هو حيىي بن زكريا؟
  .1القدس وهو جنني يف بطن أمه مث نشأ سيداً وحصوراً 



وال  2ال يتناول مخرًا وال مسكراً إن يوحنا هذا ال يأكل وال يشرب و : "وقد قلتم يف إجنيلكم 
وأنه انتهض قبل املسيح إىل الدعاء إىل اهللا وعمد اخللق حىت عمَّد  3يلبس سوى جلود احليوان

  .املسيح فيمن عمد
إّال بعد الثالثني سنة من عمره على يد يوحنا، ومل  - يف قولكم  - فأما املسيح فلم تأته الروح  

اذه بل أكل اخلبز واللحم وشرب اخلمر يف زعمكم وحضر يتصف مبا اتصف به يوحنا شيخه وأست
،  5وتناول نفائس الطعام، وصبت عليه امرأة دهنا قيمته ثالمثائة مثقال فلم ينكر عليها 4الدعوات

  .كل ذلك يشهد به إجنيلكم
وإذا كان األمر على ما وصفتم من حال الرجلني سالم اهللا عليهما فال خفاء بكونه أفضل  

ت أفضلية يوحنا فمن أين لكم أن الروح اآليت والنداء املسموع مل يكن ليوحنا؟ فدلوا منه، وإذا ثبت
  .أنتم على أن ذلك كان للمسيح، ولن جتدوا إىل ذلك سبيالً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
يقال ساد القوم يسودهم، وملا كان من شرط املتويل للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل  1

سورة آل عمران، . [}َوَسيِّدًا َوَحُصوراً {: وعلى ذلك قوله" سيد: "اضًال يف نفسهلكل من كان ف
أما احلصور فإنه الذي ال يأيت النساء إما من العنة وإما من العفة واالجتهاد يف إزالة ]. 39: اآلية

 املفردات للراغب األصفهاين ص: ر. الشهوة، والثاين أظهر يف اآلية؛ ألن بذلك يستحق احملمدة
120 ،247.  
  .7/33لوقا  2
  .1/6مرقس  3
  .يوحنا اإلصحاح الثاين 4
  .، ومل يرد فيهما ذكر قيمة الطيب8- 14/3، مرقس 12- 26/7مىت  5
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أليس قد زعمتم أن الروح إمنا جاءت يف شبه محامة فعرف شكلها وكميتها : مث نقول هلم 

وذلك صفة املخلوق احلادث ويتعاىل عن ! وقدرها وفرَّغت حريًا وشغلت آخر وتنقلت يف اجلهات؟



عبده وهللا واختار له ما  ذلك القدمي جل جالله، مث لفظ النبوَّة معارض بلفظ العبودية، فقد مسّاه اهللا
  .عنده، وسوَّاه يف العبودية مبن كان قبله ومن جاء بعده

أخذ إبليس يسوع املسيح وأخرجه : "دليل آخر على عبودية املسيح عليه السالم قال مىت - 4 
إنه : إن كنت أنت ابن اهللا فقل هلذه احلجارة أن تصري خبزاً، فقال املسيح: إىل الربية ليجربه وقال له

كتوب أنه ليس باخلبز وحده حيىي اإلنسان بل بكل كلمة خترج من اهللا فأخذه إبليس ومضى به م
  :حىت أقامه على أعلى جبل يف األرض وأراه مجيع ممالك العامل وقال

اغرب عين يا : سجدة واحدة، فقال) أ/1/16/ (هذا كّله يل وأنا أعطيكه إن سجدت يل  
وله وحده أعبده، فمضى به إبليس وأقامه على جناح شيطان فإنه مكتوب للرّب إالهك أسجد 

انطرح من هاهنا إىل أسفل، فإنه مكتوب أن يرسل بعض مالئكته فتحملك حىت : اهليكل، وقال له
ومكتوب أيضًا ال جترب الّرب إالهك، فمضى به إبليس وتركه : ال تعثر رجل حبجر، فقال املسيح

  .1"الثني يوماً بلياليها وجاع أخرياً وجاءت مالئكة حترسه، وصام املسيح عند ثلك ث
هذا مىت احلواري قد ذكر هذه القصة وهي شاهدة على املسيح بصريح العبودية وافتقار : قلت

البشرية، وسلوك سنة املتعبدين وطريق املتبتلني من اجملتهدين، وأدب األولياء ومقدمات أمور 
البال مبواصلة الوصال، أمل يأتكم نبأ ابن  اجلبال، ويفرغون 2األنبياء، ينقطعون إىل موالهم يف قنن

  إذ 3عمران
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بألفاظ متقاربة11- 4/1ميت  1
  .553خمتار الصحاح ص : ر. أعلى اجلبل، واجلمع قنان وقنات: الُقنة 2
  .34/28النّيب موسى بن عمران عليه السالم، وقد ورد ذلك يف سفر اخلروج : يقصد 3
  د األولاجملل
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  .طوى األربعني ال يفطر وفعل من اخلوارق مبصر وغريها ما ال جيحد وال ينكر 
على آيات املسيح، وإذا انتهينا إىل ما يليق بذلك أشبعنا  ولقد أربت آياته يف النقل الصحيح 

القول فيها إن شاء اهللا، والعجب كيف جيرب إبليس يسوع وميتحنه ويسحبه معه من مكان إىل 



ويسومه السجود له وهو يف زعم النصارى خالقه وخالق كل شيء، فنحن ) ب/1/16/ (مكان، 
إىل مكان، واملقهور يف يده والشيطان طامع يف نسأهلم عن هذا املرتدد مع الشيطان من مكان 

استتباعه وصريورته عبدًا له، أهو إنسان خملوق أو إله خالق أو إله اّحتد بإنسان أو سكن يف أهابه 
  !.واّختذه حمًال له؟

إن : "إنه إنسان خملوق وافقوا شرعنا وخالفوا شريعتهم وأمانتهم إذ يقولون فيها: فإن قالوا 
  ".غري خملوق وأنه الذي أتقن العامل بيده املسيح إله خالق

إنه خالق أو إله اّحتد إنسان أو حل فيه وسكنه، فقد حكموا أن اإلله األزيل سحبه : وإن قالوا 
الشيطان، وردده وجرت عليه أحكامه، وطمع فيه أن يسجد له وفيه امتهان الرّب القدمي، واإلله 

  .العظيم يف يد الشيطان الرجيم
إن اهللا ال يأكل وال يشرب وال رآه : "ن املسيح قد جاع، واإلجنيل يقولوقد شهد مىت أ

  وإذا ثبت بقول أصحاب املسيح أن املسيح قد جاع،. 1"أحد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

مل أجد نص هذه العبارة يف نسخة األناجنيل اليت بني يدي، وقد ذكر هذا النص احلسن بن  1
، واملهتدي نصر 149لنصارى واإلمام القرايف يف األجوبة الفاخرة ص الرد على ا: أيوب يف كتابه

: ، كاآليت274، وابن القيم يف هداية احلياري ص 248بن حيىي املتطبب يف النصيحة اإلميانية ص 
إن اهللا تبارك وتعاىل مل يلد ومل يولد ومل يأكل ومل يشرب ومل ينم ومل يره أحد من خلقه وال رآه أحد "

إن هذه : "على النّص بقوله 2/334قد علق شيخ اإلسالم يف اجلواب الصحيح و ". إال مات
  .اهـ".العبارة مما ينازع فيه النصارى بأنه ليس موجوداً يف كتبهم وال يعرتفون به

  :إن معىن النص املذكور ذكر متفرقاً يف العهد القدمي واجلديد اآليت: قلت
، ويف 33/20وبنحوه ذكر يف التوراة خروج ". اهللا مل يره أحد قط: "1/18يف إجنيل يوحنا 
  .6/16، ويف الرسالة األولة لتيموثاوس 4/12رسالة يوحنا األوىل 

  ".إنه ال ينعس وال ينام حافظ إسرائيل: "121/4يف امليزان 
إله الدهر الرّب خالق أطراف األرض ال يكل وال يعيا وليس عن فهمه : "40/28يف أشعيا 

  ".فحص
اعرتف يف األناجيل بأنه غري ناسخ للتوراة، بناء عليه فكل ما يف التوراة عن ومبا أن املسيح قد 

  .اهللا وصفاته ملزم للنصارى متام اإللزام
  اجمللد األول
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/ وتظافرت عليه اآلالم واألوجاع فقد ثبت بذلك أنه عبد هللا، إذ ثبت أن ما سوى  
  .فهو عبد له) أ/1/17(

ال ننكر أن املسيح جاع وشبع واطمأن وجزع وناله النفع والضرر واعتورت عليه : فإن قالوا 
  .1أحوال البشر، غري أن هذه النقائص إمنا دخلت على ناسوته دون الهوته

قلنا ِملَ َيدَُع االّحتاد الذي تدعونه ناسوتًا متمّيزًا عن الهوت حىت ُخيَصَّ بالعطش واجلوع  
بل صار املسيح باالّحتاد الذي يّدعيه أهل اإلحلاد شيئًا واحداً، والشيء الواحد ال ! واألرق واهلجوع

د الذي يدعونه؛ ألنه قد  على القول أيضاً بذلك مفسد لالّحتا. يقال إنه جاع ومل جيع ومات ومل ميت
كان املسيح قبل االّحتاد يدركه عوارض اآلدمّيني من اجلوع والعطش والطمأنينة والدهش وغري ذلك، 

قبل االّحتاد فال معىن لالّحتاد، فقد صار االّحتاد الذي يُدَّعى له جمرد  2فإن كان بعد االّحتاد َكُهوَ 
  .تسمية ساذجة عن املعىن

د تناول الطعام وصلى وصام والتزم األحكام فقد أرىب يف العبودية على وإذا ثبت أن املسيح ق 
  .سائر األنام

َلك، فكيف يطمع فيمن يعتقد ربوبيته حىت يسومه 
َ
والعجب أن الشيطان ال يثبت مع وجود امل

  3]ويوظف[من األتباع ) ب/1/17/ (أن جيعله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو اّحتاد الالهوت اجلزء اإلهلي مع الناسوت اجلزء اإلنساين يف  :يؤمن النصارى باالّحتاد 1
  .املسيح عليه السالم، وسيأيت يف الباب السابع تفصيل اختالف النصارى يف تصوير ذلك االّحتاد

  .كمثله: أي: كهو  2
  .يف ص يوصف ولعل الصواب ما أثبته 3
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  يف كون املسيح عبدا من عبيد اهللا بقوله وفتواه: الباب األول
اية االتضاع، أال تنظر النصارى إىل قول املسيح  ، "وهللا وحده أعبد: "عليه السجود الذي هو 

. شريك والصحابة واألوالدفإنه أثبت لربه الوحدة واالنفراد، ونفى عن خالقه سائر األنداد، من ال
لقد . ال يسجد إّال لثالثة آهلة: ، والنصارى تقول"ال ينبغي السجود إّال هللا الواحد: "فاملسيح يقول

  .تباعد ما بينهم وبني املسيح
مسع مهريودس ملك اليهود خرب : "دليل آخر على عبودية املسيح عليه السالم قال مىت - 5 

وكان هريودس . قد قام من بني األموات وهذه القوى تعمد معهأترى يوحنا : يسوع فقال لغلمانه
، وكانت قد متنت عليه ذلك 1هذا قد قتل يوحنا املعمداين يف السجن وأعطى رأسه البنة هريوديا

يوم رقصت فيه جملس مولود ولد له، فجاء التالميذ وأخربا يوسع مبصاب يوحنا، فجزع يسوع وخرج 
  .2"ه منفرداً من وقته من املوضوع الذي كان ب

اشتبه أمر املسيح على الناس، والّرّب ال يقع التشابه بينه وبني خلقه، وإمنا شبهه الناس : قلت 
ا، والرّب تعاىل  / بيوحنا الشرتاكهما يف أعالم النبوة، وأخرب التالميذ املسيح بالقصة قبل أن يعلم 

ختوم األرضني إىل أعلى جيب أن يكون عاملًا جبميع املعلومات حميط مبا حتت ) أ/1/18(
  ].14: سورة امللك، اآلية. [}َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلقَ {السماوات، 

وخرج املسيح عقب هذه األخبار مؤثرًا لإلستار معمًال مطايا احلذار من األشرار، ومن دأب  
  .البشر عند توقع الضرر األخذ باحلذر

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
لومة ابنة هريوديا واليت رقصت يف حفلة عيد ميالد هريودس وطلبت رأس سا: يقال إن امسها 1

  .447قاموس ص : انظر. يوحنا املعمدان على طبق
  .13- 14/1مىت  2
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  عبيد اهللا بقوله وفتواه يف كون املسيح عبدا من: الباب األول
م اهللع بزمامه وال أنزهلم عن غارب   وقد اّتفق مثل هذا االبتالء لطائفة من األولياء ومل جيدَّ 

  .1"نَِفرُّ من قدر اهللا إىل قدر اهللا: "التوكل سنامه، قال بعض السلف



وكذلك  أشبعت الضمة قليًال فصارت واواً،) َيُسع(هو عكس عيسى، وكأنه  2اعلم أن يسوع 
  يشوع يف التوراة هو

  .3يوشع 
ولد بالبشرى من اهللا، وهو أكرب  - وهو نيب ابن نيب  - بن زكريا  4فأما يالمعمداين فهو حيىي

  يف السن من املسيح بستة أشهر أو حنوها، وقد توىل التعميد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ه عندما خرج إىل الشام فأخربه أمراء هذه مقالة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن 1
األجناد بأن الوباء وقع بالشام فاستشار الصحابة يف دخول الشام أو الرجوع عنها فأشار عليه 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح بأن يرجع بالناس وال يقدمهم على الوباء، فأذن عمر بالناس، إين 

  . املؤمنني أفراراً من قدر اهللا؟يا أمري: قال أبو عبيدة. مصبح على ظهر فأصبحوا عليه
، مث جاء عبد ...نفر من قدر اهللا عزوجل إىل قدر اهللا. قال لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة، نعم

إن عندي من هذا علمًا مسعت رسول اهللا : الرمحن بن عوف وكان متغيبًا يف بعض حاجته فقال
ا فال  إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا: "صلى اهللا عليه وسلم يقول عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 

. 30أخرجه البخاري يف كتاب الطّب باب . فحمد اهللا عزوجل مث انصرف: قال". خترجوا فراراً منه
رضي  - ، يف سياق طويل عن ابن عباس 1741، 4/1740، مسلم 10/179فتح الباري 

  . - اهللا تعاىل عنهما 
، ويف الصحاح 77صارات اإلسالمية ص االنت: نقله أيضًا جنم الدين الطويف يف كتابه 2

  .عيسى اسم عرباين أو سرياين، واجلمع العيسون، والنسبة عيسى وعيسوي: 2/955للجوهري 
: أن يسوع الصيغة العربية لالسم العربي يوشع ومعناه: 1065وجاء يف قاموس الكتاب ص 

ذا االسم املسيح حسب قول املالك ليو  ، 1/21مىت : سفيهوه خملص، اهللا خملص، وقد مسي 
  .اهـ. 1/31مرمي لوقا 
: انظر. هو يوشع بن نون عليه السالم، االمسان يشوع ويسوع شبيهان وقد تقدمت ترمجته 3

  .119ص 
: انظر. ، ورد ذكرمها يف آيات متعددة يف القرآن الكرمي - عليهما السالم  - حيىي بن زكريا  4

ما يف قصص األنبياء البن كثري ص  - 368بد عبد الوّهاب النجار ص ، ولع477- 466سري
  .336- 326، والنبوة واألنبياء للصابوين ص 369



بأنه كان ناسكًا زاهداً : "، ما ملخصه1108- 1106ويذكر عنه قاموس الكتاب ص 
ر األردن وذلك سبب تسميته وقد " يوحنا املعمداين: "يدعو الناس إىل التوبة ويعمدهم بعدها يف 

م، ودفنه تالميذه يف سبطياً عاصمة السامرة جبانب قرب اليشع 28سنة أمر هريدوس بقتله يف حوايل 
  .اهـ بتصرف". وعوبديا
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هو غمس التائب يف املاء  1مد املسيح فمن عمده من الناس، والتعميدقبل املسيح وع 

يشريون بذلك إىل االنغماس يف الطاعة والتجرد عن املخافة كما ورد شرع اإلسالم بتطهري الكافر 
  .حني يسلم

الذين كانوا يدور عليهم أمر الشام من جهة ) ب/1/18/ (فهو أحد األربعة  2فأما هريدوس
نكاح ابنة أخيه وقيل ابنة زوجته فحال بينه يوحنا املعمداين وبني ما أراد من  قيصر وكان قد رام

مقصودها، فذكر أن دم يوحنا  3ذلك فاعتقله هريدوس مث قتله بالتماس أم الصبية إذ رأت أنه زاعم
يقال : مذ وقع على األرض حىت حرك اهللا داعية بعض ملوك بابل، قال أصحابنا 4هذا مل يغض

دوش البابلي فسار إىل اليهود جير الشوك والشجر فقتل مقاتليهم وسيب ذراريهم، هلذا امللك حر 
  شجرهم، وأجالهم عن البيت املقدس، 5وحرق قراهم وعضَّد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
بأن اليهود استعملوا عادة التعميد، وبأن تعميد يوحنا : "637ورد يف قاموس الكتاب ص  1

ويف النصرانية جعل التعميد باملاء باسم الثالوث " التوبة ملغفرة اخلطايامعمودية "كانت تسّمى 
األقدس عالمة على التطهري من اخلطيئة والنجاسة وعلى االنتساب رمسيًا إىل كنيسة املسيح، وقد 
جعل التعميد عوضًا عن اخلتان الذي كان مفروضًا على بين إسرائيل، وقد اختلفت وجهات نظر 

وتعترباملعمودية من .بتصرف.اهـ".نوع املعمودية،ومعموديةالصغاروالكبار: نيالنصارى حول قضيت
ا   .539، 1/28أيضاً الكْنزاجلليل يف تفسرياإلجنيل:ر.أسرار الكنيسة ووظائفها اليت ختتص 



هو االبن الثاين هلريودوس الكبري، ُعنيِّ حاكمًا على اجلليل وقد غضب : هريدوس انتيباس 2
قاموس ص : ر. م 39م إىل .ق 4فاه إىل ليون مث أسبانيا وكان زمن ملكه من عليه اإلمرباطور ون

1011.  
التغضب يف : راغم بالراء من املراغمة وهي املغاضبة، وبالزاي فهي املزاغمة، أي: يف ش 3

الصحاح : ر. القول: الكالم هذا على الغني املعجمة، أما على املهملة والزاي وهو الراغم أي
5/1934 ،1941 ،1942.  

  .مل ينقص ومل يضع: يف ش 4
  .2/509الصحاح : ر. قطعه باملعضدة املقتلع: عضد الشجر أي: يف ش 5
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اهللا عهداً أال يكف عنهم حىت يغيض ذلك الدم، فلم يغض حىت كاد يستأصل اليهود  وأعطى 

  .1واستاق السيب معه إىل بابل
َنا ِإَىل َبِين ِإْسَرائِيَل ِيف الِكَتاِب {: وفيهم أْنزل اهللا على نبّيه حمّمد صلى اهللا عليه وسلم  َوَقَضيـْ

 2فكانت املّرة األوىل على يد خبتنصر]. 4: سراء، اآليةسورة اإل. [}لَتـُْفِسُدنَّ ِيف اَألْرِض َمرََّتنيِ 
بسبب قلتهم نيب اهللا أشعيا يف زمن أرميا النيب عليه السالم، مث رد اهللا إليهم ملكهم، وكانت املرة 

وذكر أن بني ) ب/1/19/ (اليوناين بسبب قتلهم حيىي بن زكريا  3الثانية على يد خردوش
  .4سنة الوقعتني أربع مائة وإحدى وستون

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
مدينة قدمية يف أواسط ما بني النهرين، تقع أنقاضها على الفرات قرب احللة، على : بابل 1
كم جنوب شرقي بغداد، وقد أطلق اسم بالد بابل على القسم اجلنويب من بالد ما بني 80مسافة 

  .106: صاملنجد يف األعالم : ر. النهرين لتمييزه عن بالد آشور
حكم . ملك بابل" نبو حامي احلدود: "اسم بابلي معناه: نبوخذ ناصر، نبوخذ نصر 2
م .ق 652- 605 ا اليهود يف أرض يهوذا وعندما أعادوا الكرة مل خيمد ثور م أمخد ثورة قام 



. وحسب بل ساق ملكهم وكرباءهم أسرى إىل بابل وهو ما يعرف يف تاريخ اليهودية باألسر البابلي
  .2/1821، املوسوعة العربية 955- 954قاموس ص  :ر

خردوس وبأنه من ملوك بابل، ويف مروج الذهب : باسم 1/591ذكره الطربي يف تارخيه  3
  .أنه حردوس باحلاء املهلة: ، للمسعودي63ص 

أن اسم خردوس إمنا هو حتريف السم احلارث  - أستاذ فقه اللغة  - عبد الرمحن . ف. ويرى د
ف . تأليف د - نقًال عن مسودة كتاب اإلعالم بأصول األعالم  -  ARETAS :باالتينية وهو
  .عبد الرحيم

ريوذيا زوجة  أما احلارث فهو ملك البرتاء، الذي حارب هريودوس، وهريوديا انتيباس لزواجه 
ا ابنة أخيه، وقد كان هريودس متزوجًا بابنة احلارث من قبل وقد طلقها : أخيه فيليس وقيل إ

: ر. ريوديا هي اليت طلبت من هريدودس رأس حيىي عليه السالم ملعارضته هذا الزواجلذلك، وه
  .282قاموس ص 

، 27- 15/22، ويف تفسريه 1/593هذا ما نقله اإلمام ابن جرير الطربي يف تارخيه  4
يف . فذكره يف سياق طويل جداً : ثنا سلمة، ثين ابن إسحاق قال: ، عن ابن محيد قال42، 41

َنا ِإَىل َبِين ِإْسرائيَل ِيف اْلِكَتاِب َلتـُْفِسُدنَّ ِيف األْرِض َمرَّتـَْنيِ َوَلتَـْعُلنَّ ُعُلّواً  {: تعاىل تفسري قوله َوَقَضيـْ
  .}َكِبرياً 

هو ترجيح ما رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة وعن  - واهللا أعلى وأعلم  - والذي أراه 
سلَّط 165، 4/163الدر املنثور للسيوطي تفسري : ر. ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

ُ
، بأن امل

على بين إسرائيل إلفسادهم يف املّرة األوىل هم جالوت وجنوده الذين اضطهدوا وأذلوا بين إسرائيل 
كما حكي القرآن الكرمي عنهم حينما طلبوا من نبّيهم أن يبعث اهللا هلم   - يدل على ذلك قوهلم 

: سورة البقرة، اآلية. [}َل ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبـَْنائَِناَوَما َلَنا َأّال نـَُقاتِ {: ملكاً 
مث بعث اهللا طالوت ملكًا هلم وقتل داود عليه السالم جالوت، ورجع إىل بين إسرائيل ]. 246

صر فقتلهم وسىب ملكهم، مث ملا فسدوا املرة الثانية وقتلوا نبّيهم أشعيا، بعث اهللا عليهم بتختن
هيكل سليمان، وهذا التدمري البابلي هو ما يعرف يف : نساءهم وذراريهم وهدم اهليكل املعروف بـ

  .السيب البابلي حيث أجالهم خبتنصر عن بيت املقدس وأخذهم سبياً إىل بابل: تارخيهم بـ
دوا بقتلهم وعندما رجع بعض بين إسرائيل مرة ثانية إىل بيت املقدس يف ظل حكم الفرس وأفس

م، 70زكريا وابنه حيىي، وحماولة قتل عيسى عليه السالم سلط اهللا عليهم الرومان بقيادة تيطس سنة 
م، فقتلهم وشردهم يف مجيع أحناء البالد اجملاورة، وهكذا كلما عاد 135مث بقيادة أدريانوي سنة 



شد العذاب تصديقاً لقوله اليهود للفساد واإلفساد يف األرض تكرر تسليط اهللا عليهم من يسومهم أ
حيث سلط اهللا عليهم املؤمنني . وهو مستمر فيهم يف كل زمان ومكان. }َوِإْن ُعْدُمتْ ُعْدنَا{: تعاىل

فقتلوا وأجلوا بين قينقاع والنضري وقريظة عن املدينة وعن خيرب، كما سلط اهللا عليهم أيضًا ملوك 
ونرجو اهللا أن يسلطنا عليهم بتمسكنا . احلديثوغريه يف العصر " هتلر"أروبا يف العصور الوسطى و

بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فنسرتد أوىل القبلتني ونطهر األرض من رجسهم 
وسادهم، كما سيسلط اهللا عليهم املهدي واملسيح عليه السالم واملؤمنني إذا ما خرج اليهود مع 

  .لساعةاملسيح الدجال كما ذكر ذلك يف أحاديث أشراط ا
وأما بالنسبة لتحديد الذين سلطهم اهللا على بين إسرائيل لفسادهم يف اآلية الكرمية فاألوىل فيه 

وفيما قّص اهللا علينا يف كتابه غنية عما سواه من بقية : "3/28ما قاله اإلمام ابن كثري يف تفسريه 
م  ملا طغوا وبغوا سلط اهللا عليهم الكتب قبله، ومل حيوجنا اهللا ورسوله إليها، وقد أخرب اهللا عنهم أ

م، وأذهلم وقهرهم جزاًء وفاقاً، وما رّبك بظالم للعبيد،  عدّوهم فاستباح بيضتهم وسلك خالل بيو
م كانوا قد متردوا وقتلوا خلقاً من األنبياء والعلماء   ".فإ
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ما الذي دفعكم إىل عبادة خملوق يفزع عند الضرار إىل التقية : ينبغي أن يقال للنصارى

أين قولكم إنه حني تعمد جاءته ! واحلذار، ويلجأ عند توقع املكروه إىل الفرار واالستتار يف اجلدار؟
وأنتم رويتم لنا أن موسى قد قاتل اجلبابرة وأباد الفراعنة، وطهر األرض من العمالقة، ! وح اهللا؟ر 

مبارزة، ومل يفر من خصمه وإن عظم بأسه، وال نكل عن فرعون وإن اشتدت شوكته،  1وقتل عوج
  وقد كان يدخل على فرعون فينغص عليه سلطانه،

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
األموريني يف باشان، وكان وكان جبار القامة شديد البأس، وقد انتصر عليه  ملك: عوج 1

  .646،قاموس ص11- 3/1سفر التثنية:ر.موسى يف حربه معه واحتل مملكته
  اجمللد األول
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  يح عبدا من عبيد اهللا بقوله وفتواهيف كون املس: الباب األول
ويـُْرغم جماهرًة شيطانه، وحيقر عند أهل مملكته شأنه، مث َجرَّعه أليم الَيمِّ، وأباد جنوده يف اللج  

فما نرى موسى ! اخلضم، أفكانت الروح اليت مع موسى أقوى من الروح اليت ادعيتموها للمسيح؟
ف واملسيح قد خاف، وكذلك يوشع وداود قد قهرا إّال أحق من املسيح بالربويبة إذ كان مل خي

  .الصناديد، واملسيح قلتم إنه قتله اليهود
وأنا أحب يا : "1قال فولس الرسول يف الرسالة األوىل: دليل آخر على عبودية املسيح - 6 
أن تعلموا أن رأس املرأة الرجل، وأن رأس كل رجل املسيح، وأن رأس املسيح ) ب/1/19/ (إخويت 

  ".اهللا
فهذا فولس قد نطق بأن املسيح مرؤوس وأن اهللا رئيس عليه، وذلك منه َردٌّ على النصارى  

  .وإفساد ألمانتهم وشريعتهم
أصعد يسوع تالميذه سفينة وصعد هو إىل اجلبل يصلي، فلما  : "دليل آخر، قال مىت - 7 

ف التالميذ وتصارخوا فقال كان يف اهلجعة الرابعة من الليل جاء ماشياً على املاء طالباً السفينة فخا
: يا رّب إن كنت أنت هو فادعين آتيك على املاء، فقال: فقال بطرس له. ال بأس عليكم: يسوع
فمد يسو يده . يا رّب ّجنين: فنزل بطرس ميشي على املاء فاشتد الريح فكاد أن يغرق فصاح. تعال

  .2"له يا قليل األمانة مل شككت؟ مث صعد يسوع فسجدوا: وأخذه، وقال له
جده ملواله وتذهللا، وحركته يف اجلهات : قلت  هذا الفصل معرب عن تعبد املسيح وتبتله و

  .، وهذه كّلها أفعال دالة على حدثه3وتنقله وصعوده قنن اجلبال وتوقله
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3، 11/2الرسالة األوىل من رسائل بولس إىل أهل كورنثوس  1
  .32- 14/22مىت  2
  .عاله وصعده: َوَقل اجلبل توله: يف ش 3
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) أ/1/20/ (ه أن التحق يف فأما مشيه على املاء فليس فيه مسرتوح يف دعوى ربوبيته فغايت 

  .ذلك مبوسى وإلياس واليسع صلوات اهللا عليهم
تنطق أن موسى ضرب البحر فانفرق طرقًا وفرقاً، فكان كّل ِفْرٍق لفريق من بين : "والتوراة 

يم احليوان . 1"إسرائيل، حىت عربه ستمائة ألف رجل من بين إسرائيل سوى النساء والصبيان و
سى وصاحبه على املاء إذ السفن تساويهما يف ذلك، فلو كان عيسى ربّاً وهذا أعجب من مشي عي

  .بذلك لكان موسى أوىل، ملا ظهر من عظيم فعله وجسيم نبله
عليه السالم انتهى إىل األردن ومعه صاحبه  3إن إلياس:"من كتبهم 2وقد جاء يف سفر امللوك

ا األردن فيبس له املاء  صاحبه فلما رجع  4وناول عماته اليسعاليسع فنزع إلياس عمامته وضرب 
ا املاء فيبس أيضاً حىت   اآلخر ضرب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سفر التكوين اإلصحاح الرابع عشر واخلامس عشر 1
من أسفار العهد القدمي، واليت تسمى باألسفار التارخيية، ويتكون من سفرين : سفر امللوك 2

 25، وسفر امللوك الثاين وعدد إصحاحاته 22د إصحاحاته سفر امللوك األّول وعد: مها
  .إصحاحاً، واملقصود بامللوك هم الذين تولوا حكم بين إسرائيل عن امللك بعد عهد القضاة

احلديث عن ملك سليمان عليه السالم وبنائه اهليكل، مث انقسام : وموضوع سفر امللوك هو
، وحروب اململكتني فيما بينهما، وينتهي سفر امللوك مملكته بعد وفاته إىل مملكتني مشالية وجنوبية

  .وسيب اليهود إىل بابل. م. ق 587اململكتني وحريق اهليكل سنة 
هو تقديسهم هلذين السفرين مع تصرحيهم  - ونستغربه  - ومما ننكره على اليهود والنصارى 

مقدمة الكتاب : ر. بأنه ال يعرف مؤّلفها، وبأنه جمهول يروي قصصًا قدمية سابقة على عصره
  .، سبينوزا276، 275، رسالة يف الالهوت ص 920م، قاموس ص 1971املقدس طبعة 

، وسورة 85: سورة األنعام اآلية: [إلياس عليه السالم، ورد ذكره يف القرآن الكرمي مبوضعني 3
، قصص األنبياء البن كثري، 1/325سريته ي تاريخ الطربي : ر]. 132- 123: الصافات اآلية

  .318، النبوة واألنبياء للصابوين ص 400ص 
االهي يهوه : اسم عربي معناه: أما مصادر أهل الكتاب فتذكر عنه بأنه إليا التشيب، وإيليا

إلياس وتستعمل أحيانًا يف العربية، وقد عاش يف اململكة الشمالية : والصيغة اليونانية هلذا االسم هي
زوجها وبين إسرائيل إىل عبادة العجل، وقد أيده  حيث حارب إيزابل زوجة امللك أخاب اليت ساقت



ر األردن مع تلميذه اليسع، مث جاءت مركبة وفرسان  اية أيامه ذهب إىل  اهللا مبعجزات كثرية ويف 
  .145- 144سريته يف سفر امللوك األّول والثاين، وقاموس ص : ر. نارية محلت إيليا إىل السماء

، ]86: سورة األنعام، اآلية: [موضعني يف القرآن الكرمي اليسع عليه السالم، ورد ذكره يف 4
، 408، وقصص األنبياء، ص 1/327سريته يف تاريخ الطربي : ر]. 48: سورة ص، اآلية[و

اهللا : أن امسه عرباين معناه: "ما ملخصه 111ويذكر عنه قاموس ص . 321والنبوة للصابوين ص 
ا اليشع حىت ، ويسجل سفر "خالص وهو خليفة إيليا يف النبوة امللوك الثاين معجزات كثري قام 

  .بعد موته
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صاحب املسيح  2بذلك، وقد خاف بطرسفلم يكن واحد منهما ربّا . 1"مشى عليه راجعاً  
  .الغرق، مل خيف منه اليسع، وقوة الصاحب تدل على قوة حال املصحوب

اعلم أّن هذا من الكالم اخللف وذلك إن ": يا رّب إن كنت أن هو"مناقشة على قول بطرس  
وإن مل يكن " إن كنت أنت هو؟: "املسيح، فكيف يقول) ب/1/20/ (بطرس إن عرف أنه 

  !.كليف يقول له يا رب؟عرفه، ف
يا معلم صاحل، فقال له : قال رجل للمسيح: "دليل آخر على عبودية املسيح، قال مىت - 8 

  .3"ال تقل يل صاحلاً، ال صاَحل إالّ اهللا الواحد
أضاف املسيح لربّه الوحدة، واعرتف له باأللوهية وحده، ويف ذلك ردٌّ على النصارى يف : قلت 

املسيح إذ نفى الصالحية عن نفسه وأثبتها هللا وحده، ولو كان األمر يف  دعواهم التثليث وعبادة
ال صاحل إّال األب وأنا روح القدس، مل يؤخر : ذلك على ما يعتقده النصارى لبيَّنه للرجل ولقال له

  .البيان عن وقت احلاجة
يقرؤونه يف ، تكذيب للنصارى فيما "ال صاحل إّال اهللا الواحد: "ويف قول املسيح عليه السالم

م إذ يقرؤون يف بعض فرائصهم   اإلله الصاحل الطويل: "صلوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8- 2/1سفر امللوك الثاين  1



رئيس احلواريني وامسه األصلي مسعان بن لوقا ومهنته صيد األمساك، وقد مساه املسيح  : بطرس 2
بشمعون الصفا يف املصادر العربية، وقد وقف كيفا ومعناها صخرة يقابلها يف العربية صفا فسمي 

مشعون جهوده على التبشري باملسيحية إىل أن قبض عليه يف روما وصلب منكسًا بناء على طلبه 
ا67سنة  الرسائل : م يف زمن اإلمرباطور نريون، وتنسب إليه رسالتان من الرسائل السبع اليت يسّمو

، 5، 4، 2، 1: بعة، وسفر أعمال الرسل واإلصحاحاتترمجته يف األناجيل األر : ر. الكاثوليكية
  .178- 174، قاموس ص 15

  .17، 19/16مىت  3
  اجمللد األول

                                    
139  |496  

=========================================  
  يف كون املسيح عبدا من عبيد اهللا بقوله وفتواه: الباب األول

يا ربنا وإهلنا يسوع املسيح ال تضيع من : "وقد يقرؤون فيها". الكّل إىل اخلالصالروح الداعي  
ا." خلقت بيديك، ال م اليت ال يتم هلم قربان إّال بقراء نؤمن بالرّب : "ويقرؤون يف شريعة إميا

كله خمالف ) أ/1/21/ (وهذا ". الواحد يسوع املسيح الذي بيده أتقنت العوامل، وخلق كّل شيء
، وإذا كان هذا قول املسيح فقد ثبت أنه ليس "ال صاحل إّال اهللا وحده: "املسيح عليه السالم لقول

هو اهللا وال صفة من صفاته، وإذا ثبت أنه غريه ثبت أنه عبده؛ ألن ما سواه فهو عبده وخلقه، 
  .وتبّني فساد األمانة اليت هلم وجهل من ألفها بدين املسيح وشريعته

من أراد أن يكون منكم كبرياً : قال يسوع: "ودية املسيح، قال مىتدليل آخر على عب - 9 
فيلكن لكم خادماً، ومن أراد أن يكون أّوًال فليكن آخراً إن ابن اإلنسان مل يأت ليخدم، بل ليخدم 

  .1"ويبذل نفسه عن كثري
ناهج هذا دأب املّتقني وعباد اهللا املشفقني، قام عليه السالم بوصفه االتضاع، ولزم م: قلت 

إخوانه من األنبياء يف رعاية األتباع، وصرح بأنه إمنا بعث خادماً والرّب جيب أن يكون خمدوماً، وأنه 
  .باذل نفسه ويتعاىل القدمي أن يكون عدمياً 

مّر يسوع بشجرة تني وقد جاع فقصدها : "دليل آخر على عبودية املسيح، قال مىت - 10 
منك مثرة إىل األبد فيبست الشجرة لوقتها فتعجب ال خترج : فلم جيد فيها سوى الورق فقال



لكم إميان بغري ) ب/1/21/ (إنه لو كان : احلّق أقول لكم: كيف يبست؟ فقال: التالميذ وقالوا
  .2"تعال واسقط يف البحر لفعل كّل ما سألتموه تنالوه: شّك وقلتم للجبال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28- 20/26مىت  1
  .22- 21/18مىت  2
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أدركته عليه السالم عوارض البشر من اجلوع والعطش وما أكثر ما يصفه اإلجنيل : قلت 

يف علم اهللا تعاىل ما سيدعى فيه من الربويبة واإلهلية حفظ هذه املواضع من  بذلك، وملا سبق
اإلجنيل وحرسها عن التغيري والتبديل، ولتكون وازعة ذوي عن األحالم، عن عبادة رجل من األنام، 

يا معشر من خبس حظه من املعقول، كيف خفي عن : يفتقر إىل الشراب والطعام، فقل للنصارى
أم كيف افتقر إىل تناول الثمرة وهو الذي َكوَّن ! ة وهو يف زعمكم الذي غرسها؟يسوع حال الشجر 

  إليها؟ 2ومن الذي دعاه حىت ساق الثوى! وِملَ دعا عليها؟!. ؟1بلسها
إن اهللا ال : "وأخربونا من هو هذا الذي جاع؟، فإن زعمتم أنه اإلله أكذبكم اإلجنيل إذ يقول 

إن إله إسرائيل ال يأكل حلوم العجاجيل وال : "املزامري إذ يقول وأكذبكم داود يف". يأكل وال يشرب
  .3"يشرب دماء أوالد الغنم

) أ/1/22/ (إن الناسوت هو الذي جاع، أبطلتم االّحتاد، إذ االّحتاد عندكم صريَّ : فإن قلتم 
تية ال احنطاط الكثرة ِقلة وجعل االثنني واحداً، وأنتم زعمتم أن فائدة االّحتاد تشريف الطبيعة الناسو 

  .الطبيعة الالهوتية
إن طبيعة الناسوت باقية على حكمها، مل حيصل التشريف الذي ذكرمت، فما نرى : فإذا قلتم 

  .طبيعة الالهوت أكسب الناسوت خرياً 
وأخربونا أليس َمىتَّ هذا يقول إّن املسيح هو الذي جاع، وهو الذي تردد مع الشيطان يف 

  ، واملسيح هو عبارة عن الطبيعتنيسخرته وواصل الصيام بسببه؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



القاموس : ر. ، والتني نفسه’من ال خري عنده، أو عنده إبالس وشر، ومثر كالتني: البلس 1
  .687احمليط ص 

  .1637القاموس احمليط ص : انظر. مات: ثـَوَّى، تـَْثِويَةً  2
  .50/13مزمور  3
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للالهوتية والناسوتية مجيعاً، إذ طبيعة اإلنسان على جتردها ال تسمى مسيحاً عندكم، وإذا كان  

وعطشه ودخول اآلفات عليه، وإذا كان ذلك غري سائغ  هذا هكذا فقد لزمكم القول جبوع اإلله
  .فاملسيح إذاً عبد مربوب وخملوق مألوه يتأذى بأسباب األذى ويفتقر إىل تناول الغذاء

فأما جفاف الشجرة بدعوته فليس يف ذلك معتصم يف دعوى ربوبيته ولو جاز أن يدعى يف  
ذه القضية جلاز ذلك إلبراهيم وموس ) ب/1/22/ (ى وإلياس ودانيال وخلق كثري املسيح الربوبية 

  .من أصفياء اهللا، فقد أجيبت هلم دعوات، وأمددهم اهللا من املالئكة بربوات
ودسوا  2واهلريوديسيون 1اجتمع الفريسيون: "دليل آخر على عبودية املسيح، قال مىت - 11 

ك حمق، وأن طريق، اهللا يا معلم، قد علمنا أن: بكلمة، فقال له الرجل 3على يسوع رجًال ليصطادوه
باحلق تعلم، وأنك ال تبايل بأحد وال تعمل لوجه إنسان، فقل لنا هل نعطي اجلزية لقيصر أم ال؟ 

أدوا ما لقيصر لقيصر وما  4يا مراؤون إمنا جئتم لتجربوين: فعلم يسوع سّرهم وخاف شّرهم، فقال
  .5"هللا - هللا 

  ب وهي مؤذنة بالتقيةعن اجلوا 6هذه من املسيح عليه السالم حيدة: قلت
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: حسيدمي أي: ، ويقلبون أنفسهم بلقب"املنعزلون: "كلمة آرامية، ومعناه: الفريسيون 1
الزمالء، وهم من أبرز الفئات اليهودية وأضيقها رأياً وتعليمًا وأشّدها : صريمي، أي: األتقياء، وكذلك

معداء للمسيح وأتباعه، ومن أبرز  م بالبعث : معتقدا م بأسفار العهد القدمي وبالتلمود، وإميا إميا
، الفكر 674قاموس الكتاب ص : ، انظر1/28الكْنز اجلليل يف تفسري اإلجنيل : ر. الدنيوي

  .210حسن ظاظا ص  - الديين اليهودي 



ودس الكبري هم مجاعة ليسوا طائفة دينية وال حزبًا سياسياً، بل جمرد أتباع هري : هريودسيون 2
  .1012قاموس ص : ر. وخلفائه يف فلسطني وكان هلم نفوذ واسع

  .يف ص ليصطادونه والصواب ما أثبته 3
  .يف ص لتجربونين، والصواب ما أثبته 4
  .21- 22/15مىت  5
  .امليل للضرورة: احليدة: يف ش 6
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ا   القاضية بضعف البشرية، واحليدة توجد كثريًا يف كالم األنبياء عليهم السالم يستعملو

  .للضرورة احلاضرة
يا : ه العباسوقد قال ل: "وأنا أستحسن قول سيدنا حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .1"كّل اخلري أرجوه من رّيب : "رسول اهللا، إن أبا طالب كان بارّاً أترجو اهللا له؟ فقال عليه السالم
حّب اهللا : ، قال"ما أعددت هلا؟: "يا رسول اهللا، مىت الساعة؟ فقال: وقد سأله رجل: "وقوله 
  .2"أنت مع من أحببت): "أ/1/23/ (فقال . ورسوله

  يا إبراهيم أنشدك: قال. ريب الذي حييي ومييت: للكافروملا قال إبراهيم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، كالمها 233، والذهيب يف تاريخ اإلسالم السرية النبوية ص 1/124أخرجه ابن سعد  1
قال : من طريق محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث قال

  .، فذكر:...العباس
  .، وغزاه البن عساكر أيضاً 1/147كره السيوطي يف اخلصائص وذ 

، 1/115، 1/197التقريب على الرتتيب : ر. رجاله ثقات وهم من رجال الستة: قلت
1/58.  

فهو بّني يف كمال ثقته صلى ". كّل اخلري أرجوه من رّيب : "وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
يب لنفس عّمه العباس رضي اهللا عنه، كما أن دفاع أيب طالب وفيه تطي. اهللا عليه وسلم بربّه عزوجل



يف حياته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحايته عن أذى املشركني قد حصل له بذلك خري يف 
يا رسول اهللا، هل : اآلخرة، كما ورد يف احلديث الصحيح عن العباس بن عبد املطلب أنه قال

هو يف ضحضاح من النار، . نعم: "ويغضب لك؟ فقال نفعَت أبا طالب بشيء، فإنه كان حيوطك
، ح 7/193فتح الباري : ر. أخرجه البخاري". ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار

أن رسول اهللا صلى اهللا  - رضي اهللا تعاىل عنهما  - وعن ابن عباس . 1/194، ومسلم 3883
أخرجه مسلم ". نعلني يغلي منهما دماغهأهون النار عذابًا أبو طالب منتعًال ب: "عليه وسلم قال

والذي تصرّح به هذه األحاديث الصحيحة وغريها يف أمر أيب طالب هو معتقد أهل . 1/195
السنة واجلماعة فيه بعكس الرافضة اليت تّدعي موت أيب طالب على اإلسالم، وتستدل عليه 

فاض وأجاد احلافظ ابن حجر ، وقد أ"بأن أسانيدها واهية: "بأحاديث قال عنها احلافظ ابن حجر
، يف ترمجة أيب طالب يف الرد على شبه الرافضة يف دعوى إسالم أيب 116- 7/112يف اإلصابة 

  .طالب
، ومسلم 10/557فتح الباري : ر96أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب  2

  .، عن أنس رضي اهللا عنه2033، 3/2032
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َا ِمَن : َقاَل ِإبـَْراِهيمُ {اهللا أأنت رأيته يفعل ذلك؟،   ْشرِِق َفْأِت ِ
َ
َفِإنَّ اَهللا يَْأِيت بِالشَّْمِس ِمَن امل

َْغِرِب فـَُبِهَت الَّذِ 
  ].258: سورة البقرة، اآلية. [}ي َكَفرَ امل

واعترب هذا الفصل الذي نقله َمىتَّ جتده من كالم الراوي ليس للمسيح منه إّال القليل، وهذا  
  .حال أكثر اإلجنيل، واإلجنيل احلّق هو املأخوذ عن املسيح عليه السالم ال عن غريه

! عترب سلفهم فما ظّنك خبلفهم؟هذا ي!! بكلمة 2]ليصطادوه[قول هذا الراوي  1وما أديص 
على حقيقة  4]ليمتحنوه وخيتربوا ما عنده ويقفوا[ 3]ليصطادوه[أما كان يستطيع أ جيعل مكان 

َنا {: مذهبه، أين هذا من ألفاظ الكتاب العزيز إذ يقول َوِإْن َكاُدوا َليَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيـْ
َها{]. 73: سورة اإلسراء، اآلية. [}ِإَليكَ  . }...َوِإن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَألْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ

  ].76: سورة اإلسراء، اآلية[



يف املسيح ما ابتلي به النصارى، قال  5]يعتقدون[الداللة على أن التالميذ مل يكونوا  - 12 
أين تريد أن تأكل : وا لهملا كان يف أّول من عيد الفطري جاء التالميذ إىل يسوع وقال: نقلة اإلجنيل

  .6عندك آكل الفصلح مع تالميذي: يقول لك املعلم: اذهبوا إىل فالن فقولوا: الفصح؟، فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

السفلة لكثرة : الدَّائص الّدص ج داصة، والداصة. زاغ، حاد: َداص يديص دَيَصاناً  1
  .800القاموس احمليط ص : ر. حالكتهم
  .ليصطادونه، والصواب ما أثبته يف ص 2
  .يف ص ليصطادونه، والصواب ما أثبته 3
  .يف ص ليمتحنونه وخيتربون ما عنده ويقفون، والصواب ما أثبته 4
  .يف ص يعتقدوا، والتصويب من احملقِّق 5
  .12- 22/7، ولوقا 15- 4/12، وذكره أيضاً مرقس 18، 26/17مىت  6
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عليه الطعام والعمل بسنة العيد املأخوذة عن موسى، واتباعه أحكام ) ب/1/23/ (فـََعْرُضهم 

م ال يفرقون بينه وبني ا لبشر يف شيء سوى النبوة، إذ هم يروون عنه يف التوراة دليل ظاهر على أ
  .للناس، وهم الذين يروون عنه أن اهللا ال يأكل وال يشرب] معلمون[اإلجنيل أن األنبياء كلهم 

وقد شهد فولس الرسول يف رسالته األوىل بأن املسيح عبٌد هللا وأن اهللا مالكه فقال وهو  
فأضافه اهللا بالم . 1"أنتم للمسيح واملسيحإن كل شيء فهو لكم، و : "ُيسهب يف إفادة إخوانه

يريد أنتم له أتباع، وهو يبلغكم عن اهللا أوامره " وأنتم: "التمليك كإضافة األشياء ملالكها، وقوله
  .بطريق السفارة

القائلني  2ذلك باطل على رأي اليعقوبية: إمنا أكل وشرب بناسوته، قلنا: فإن قال النصارى 
يت املسيح طبيعة واحدة، فإنه مل يبق ناسوت متمّيز عن الهوت حىت أن االّحتاد قد أصار طبيع

. 3يضاف إليه األكل والشرب، وهو باطل على قول من جعل املسيح درعًا لالهوت أو مسكنًا له



إذ لو جترد الالهوت عن ناسوته حال مالبسة هذه النقائص لبطلت ألوهيته وخرج عن كونه مسيحاً 
  .هذه التسمية إالّ بعد االّحتاد يف زعمهم فإنه مل تثبت له) أ/1/24/ (

فقد أقام يسوع بينهم ثالثني سنة ال يسمى مسيحاً إمنا يعرف بيسوع بن يوسف، فمن أضاف 
األكل والشرب إىل ناسوته وحده فقد جعله آكًال شاربًا ببعضه، ومن جّوز قبول آهلة للتنصيف، 

، ّمسى "يقول لك املعلم: "ل املسيحأمل تسمعوا إىل قو . فقد أبان عن عقل سخيف وعقل ضعيف
  وقد قال يف. 4"ليس لكم معلم سوى املسيح: "وقال هلم يف موضع آخر! نفسه معلماً هلم؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23، 3/22رسالة بولس األوىل إىل أهل كورنثوس  1
  .فرقة من فرق النصارى سيأيت احلديث عنها 2
  .ريةوهي من فرق النصارىالكبرية وسيأيت احلديث عنهاهذاالقول على مذهب النسطو  3
  .10، 23/8مىت  4
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  .2"لدواب اهللا 1]معلمون[هم إن األنبياء كل: "اإلجنيل غري مرة 
فكيف صرمت ُتضربون عما يف اإلجنيل من دالئل نبوته وتتعلقون بأدىن خيال ف حماولة  
  !.ربوبيته؟
فارجعا القهقرى إىل التوراة كتاب موسى  - وليس مبشكل  - فإن أشكل عليكم لفظ اإلجنيل  

وإنا جند غري ذلك ! ن بين آدم؟واألنبياء من بعده، فهل جتدون فيها ما تنتحلونه من عبادة رجل م
مىت مسعتم بذلك يف بلد أو : "يف التوارة، وقد حذرت من الشرك باهللا وجمانبة توحيد اهللا حىت قالت

والبلد حبد السالح، وال ترمحوهم، اهللا ربكم ) ب/1/24/ (قرية فأهلكوا مجيع من يف تلك القرية 
وا سنته وأحكامه وأزيلوا الشّر من هو إله واحد غيور عظيم مرهوب فاتقوه وخافوه، واحفظ

  .3"بينكم
وكرر ذلك يف أسفار التوراة مرة بعد أخرى، فاالعتماد يف ذلك على التوراة املقولة بلسان  

اإلمجاع عندكم، وذل أوىل من االعتماد على كتاب، إمنا نقله أربعة أنفس وفيهم اثنان ليسا من 



ا نُقل هذا الكتاب بلفظ اآلحاد وقع فيه من الغلط أصحاب املسيح بل من التابعني هلم، فال جرم ملّ 
وحينئذ تتحققون أنه ليس هو . ما ستقفون عليه إن شاء اهللا يف الباب الرابع من هذا الكتاب

  .اإلجنيل املنَـزَّل من عند اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يف ص معلمني والصواب ما أثبته 1
، ما يؤّدي 6/45ذكره املؤلف، ولكن ورد يف إجنيل يوحنا  مل أجد يف األناجيل النص الذي 2

ولعل الناسخ زاد  ". أنه مكتوب يف األنيباء ويكون اجلميع متعلمني من اهللا: "نفس املعىن كاآليت
  .كلمة لداوب يف النص الذي أورده املؤلف

  .16- 24/12، 23/23خروج  3
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بينما التالميذ يأكلون : "شهادة املسيح على أهل زمانه بالّشّك يف شأنه قال مىت - 13 
لراعي فيفرتق الغنم، كلكم تشكون ِيفَّ هذه الليلة؛ ألنه مكتوب أين أضرب ا: طعامًا مع يسوع قال

احلّق أقول لك إنك يف هذه الليلة تنكرين : لو َشكَّ مجيعهم مل أشك أنا، فقال يسوع: فقال بطرس
  .1"قبل أن يصيح الديك

عليهم املسيح بالّشّك فيه وأن خيارهم وهو بطرس خليفته عليهم ) أ/1/25/ (فقد شهد  
آخر أيامه ومنتهى مدته فقد خترمت الثقة  من بعده سينكره، وإذا وقع هلم الّشّك يف املسيح يف

: ربنا تعاىل 2بأقواهلم، وإذا أنكره مثل بطرس ومل يعرفه بطل جزمهم بأنه قتل وصلب وصّح قول
ِعْلٍم ِإالَّ ِمْن َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َهلُم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّْنُه َما َهلُم ِبِه {

  ].157: سورة النساء، اآلية. [اآلية. }اتـََّباُع اَحلقِّ 
يف أن القوم شاكون فيه، وذلك  - عليهما السالم  - فهذا املسيح عليه السالم قد وافق حمّمداً  

  .مبطل لدعوى القتل والصلب
إىل  وقد صرح املسيح يف هذا الفصل حبرف لو تأمله النصارى ملا عدلوا عن اعتقاد نبوته 

، ّمسى نفسه راعيًا وهاديًا داعياً، "إنه مكتوب أين أضرب الراعي: "انتحال بنوته وهو قول املسيح



م يطوقون أعباء السياسة، ويرفقون األنام بأخالق  - عليهم السالم  - وهذا حال األنبياء  فإ
  .احلراسة
  فنحن نسأل النصارى، من هو الضارب؟ ومن هو املضروب؟ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34- 26/31مىت  1
. ، هو من باب اإللزام وإقامة احلجة على النصارى..."وصّح قول ربنا تعاىل: "قول املؤلف 2

  .وإّال فإن كّل مسلم يعتقد بأن قول اهللا عزوجل هو احلّق ووعده الصدق
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/ فإن زعموا أن الضارب هو اهللا، واملضروب هو اإلنسان فقد وافقوا شريعتنا وخالفوا  
  ".إن املسيح إله ال إنسان: "شريعتهم إذ تقول) ب/1/25(

اهللا، كان هذا قوًال ال يقوله أحد من احلمقاء الضارب هو اإلنسان واملضروب هو : وإن قالوا 
  .فضًال عن العقالء

املسيح عندكم ليس : فإن عادوا وقالوا املضروب هو املسيح أعدنا عليهم القول املتقدم، وقلنا 
آدميًا حمضًا وال إنسانًا صرفاً، بل هو مركب باالّحتاد من إله وإنسان، فقد لزمكم أن يكون اإلله 

ع اإلنسان، فإن راموا ختصيص الناسوت بالضرب مل يتهيأ هلم بعد القول باالّحتاد، مضروبًا أيضًا م
  .وإن راموا تصحيح الضرب وإضافته وسائر النقائض إىل الناسوت فقد أبطلوا االّحتاد، وهو املراد

فاألب واالبن عندكم : ، قلنا هلم)األب(وبالضارب ) االبن(املراد باملضروب : وإن قالوا 
وإذا كان االبن عندكم ! ما الذي أصار أحدمها ضاربًا واآلخر مضوربًا بأوىل من العكس؟قدميان، ف

عبارة عن احلكمة األزلية، فما معىن ضرب اهللا كلمته؟ وإمنا تضرب األجسام، فأما صفات اهللا 
  .القدمية فال تفارق ذاته الكرمية وال تقوم بغريه

) أ/1/26/ (، فال ضارب وال مضروب وما نرى لروح القدس يف أكثر هذه الفصول ِذكراً  
  .تعاىل اهللا عن هذيانكم هذا علّواً كبرياً 



جده، قال مىت - 14 جاء املسيح مع تالميذه : "صالة املسيح وتعبده واجتهاده يف الطاعة و
مث أخذ حيزن ويكتئب، . امكثوا هاهنا حىت أصلي هناك: فقال هلم 1إىل قرية تدعى جسمانية

مث َخرَّ . اسهروا معي هذه الليلة: مث قال لبطرس وابين زيدي. حىت املوت إن نفسي حزينة: وقال
  على وجهه يصلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
معصرة الزيت ويقع شرق أورشليم، : وهي كلمة آرامية معناها: ورد يف النص جشسيَماين 1

. لقبض عليه فيما زعمواوهو اآلن مكان مقدس عند النصارى؛ ألنه مكان أمل املسيح وتسليمه وا
  .، بتخليص249قاموس ص : ر
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ا الكأس، وليس كإراديت لكن كإرادتك، إن كان يستطاع فـَْلتَـْعُرب عين هذ 1]أبتاه[يا : ويقول 

ما قدرمت أن تسهروا معي ساعة واحدة، مث مضى : مث جاء إىل تالميذه فوجدهم نياماً، فقال هلم
ا فليكن مسَّرتك، وجاء  2]أبتاه[يا : وصلى وقال إن مل تستطع أن تعرب عين هذا الكأس حىت أشر

  .3"ه األّولأيضاً فوجدهم نياماً فرتكهم ومضى يصلي وأعاد كالم
  !.انظروا معاشر الضالل ودعاة الضالل، هل تليق هذه اخلالل بصفات ذي اجلالل؟: قلت 
لو مل يكن يف إجنيلكم سوى هذا الفصل لكان قائدًا للعميان، سائقًا إىل غري دين النصرانية  

/ من األديان، إذ كان وما شاكله من أوضح األدلة على ضعف البشرية وعجز العبودية، 
فسبحان من خبس النصارى عقوهلم وأظلم سبلهم وأعمى دليلهم، أين هذا مما روى ) ب/1/26(
فأنبياء اهللا بل . 4"!الرفيق األعلى: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني احتضر جعل يقول"

  .صلحاء الناس حماشون عن هذا الرتّدد حال االنتقال
هللا كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهارون وموسى وهذه التوراة تشهد باحتضار طائفة من أولياء ا 

م إىل  م، فرحون بانقال م[وغريهم، وهم راضون بلقاء رّ على من نقل هذا  6فنحن نَورِّك 5]َشُعو
  .الرتدد القبيح عن السيد املسيح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .يف ص به، والتصويب من النصّ  1
  .يف ص به، والتصويب من النصّ  2
  .44- 26/36مىت  3
، 10/127، 7/20فتح الباري : ر. 5أخرجه البخاري يف كتاب الصحابة يباب  4
  .، عن عائشة رضي اهللا عنها6/274، وأمحد 15/491،والرتمذي4/1894ومسلم
م، حيث اشتق من التفريق: ومعناها. يف ص شعهم وما أثبته املوافق للسياق 5 . منيتهم ومو

ا تفرق اخلالئق وصار علمًا عليها غري منصرف. وزن رسولَشَعب اسم املنية شعوب على  : ر. أل
  .313املصباح املنري ص 

  .1235القاموس احمليط ص : ر. أوجبه والذنب عليه محله: ورّكه توريكاً  6
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إن مل تستطع أن تـَْعُرب عين هذا : "ويف هذا الفصل حرف يقطع باحنرافه وحتريفه وهو قوله 
نادراً، كيف يعجز القادر  1ثكلت الفظه أمه، لقد عجَّز قادراً، وسلك طريقًا عن اَجلَدد". الكأس

  !.ح أقفال األرزاق؟على اإلطالق، ويبخل من بيده مفاتي
هل يعدو أن يكون إما جزعًا من ! فنحن نسأل النصارى، ما سبب هذا احلزن واالكتئاب؟ 

وَأيُّ ذلك كان فقد حتقق عجزه فال يصلح َمْن هذا ! املوت أو أسفًا على بقاء الناس على الكفر؟
  .حاله للربوبية

بدمه الكرمي ) أ/1/27/ (ق ويفديهم أمل تنقلوا عنه أنه إمنا جاء لُيخلِّص اخلل: مث نقول هلم 
  .من اجلحيم؟ وإذا كان األمر على ما زعمتم فال معىن حلزنه وال اكتئابه

م، وهو قوله  وليس كإراديت لكن  : (ويف الفصل أيضًا ما يفسد عليهم ما لفقوه يف شريعة إميا
ته غري إرادة اهللا بطل قوهلم بأن إرادته مغايرة إلرادة اهللا تعاىل، وإذا كانت إراد 2]فصرَّح" [كإرادتك
  ".املسيح إله حقٌّ من حّق إله حق من جوهر أبيه: "يف األمانة



فإن صححوا األمانة أكذبوا اإلجنيل، وإن صححوا اإلجنيل أفسدوا األمانة، إذ لو كان من  
جوهر األب لكانت إرادته من جوهر إرادته، وهم يطلقون على الباري لفظ اجلوهر تعاىل اهللا عن  

  .رهم علّواً كبرياً كف
ورد أمر قيصر بتدوين الناس، فمضى : "دليل آخر على عبودية املسيح، قال لوقا - 15

ا   يوسف ومرمي وهي حامل باملسيح ليكتتبا مع الناس فضر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عن الطرق: أي: يف ش 1
  .يف ص مسرح، والتصويب من احملقِّق 2
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الطََّلق فولدته ولفته يف اخلرق وتركته يف مذود حيث نزًال، فلما متت له مثانية أيام ّمسوه يسوعاً  
  .1"أقاموه ليقربوا عنه َزْوَجْي ميام أو فرخي محام َكُسنَّة الناموسوملا أكملوا أيام تطهريهم 

االختتان إىل الرضاع إىل الطفولية ) ب/1/27/ (هذه أحوال البشرية يف تنقلها من : قلت 
ويتعاىل رّب األرباب أن حتويه معالف الدواب، بل ال حتويه األقطار وال حيده املقدار، وال حتيط به 

  .2ه األرضون وال السماواتاجلهات وال تكتنف
وملا أكملوا سنَّتهم على مقتضى ناموس الرّب رجعوا إىل اجلليل إىل بلدهم الناصرة : "قال لوقا 

فكان الصيب ينشأ ويصفو بالروح وميتلئ باحلكمة، وكانت نعمة اهللا عليه وأبواه ميضيان به يف كل 
إىل ارشليم كالعادة، فلما رجعوا ختلف  سنة إىل عيد الفصح، وملا متت له اثنتا عشرة سنة مضوا به

عنهم يسوع يف أورشليم ومل يعلموا به وسارا ومها حيسبانه مع الرفقة فلما مل جيداه رجعا إىل أورشليم 
  .3"فوجداه يف اهليكل بني العلماء والشيوخ يباحثهم ويسمع منهم فأخذاه وانصرفا وكان يطيعهما

قيد املسيح بشريعة موسى عليهما السالم، وأنه وغري هذا الكالم والذي قبله يشري إىل ت: قلت
شرع يف الشرع، ورتبة التابع دون رتبة املتبوع ويف ذلك داللة على عبوديته، فأما اعتقاد الربوبية يف 

التوراة ويسأل اليهود عما أشكل عليه منها فذلك عني اجلنون، ) أ/1/28/ (صيب يتعلم أحكام 



جنيل يشهد بأن املسيح عبد من عباد اهللا، وأنه صيب منت صبيان بين آدم، وهذا لوقا َأحُد ُمَدوَّين اإل
  وأنه كان يَتزيد مواقع النعمة من اهللا شيئاً فشيئاً ويتعلم العلم ويسأل عما جهل ويستفيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق طويل وقد ذكره املؤلف خمتصراً 24- 2/1لوقا  1
يعًا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َوَما {: قال تعاىل 2 َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواألْرُض مجَِ

ا ُيْشرُِكونَ    ].67: سورة الزمر، اآلية. [}َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّ
  .، يف سياق طويل ذكره املؤلف خمتصراً 51- 2/39لوقا  3
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ممن هو أعلم منه، وخيربكم أن اهللا معطيه ومنعم عليه، فكيف مل ترضوا له ما وصفه به لوقا  

وأبواه ميضيان به كّل سنة إىل : "أمل تسمعوا إىل قوله! له من لوقا؟ من صفته؟ أأنتم أعلم مبا جيب
أال يعجبوا من جلوسه بني العلماء لالستفادة والتعليم؟ فالنجاء النجاء من وبال هذا ". أورشليم

  .يف حّل عقد هذا التصميم 1املذهب الذميم، والوحا الوحا
 خالقه وتربئه ممّا يّدعيه النصارى دليل آخر على عبودية املسيح وضعفه وافتقاره إىل - 16 

للثعالب أجحار : أتبعك إىل حيث متضي يا سيد، فقال له يسوع: قال رجل ليسوع: "فيه، قال لوقا
  .2"ولطيور السماء أوكار، وابن اإلنسان فليس له موضع يسند رأسه

/ م الزهد شعار األنبياء ودثار املتقني ونعت املؤقنني، يفرغ القلب منت اهلمو : قلت 
ويقشع عن الفكر غيوم الغمون، ويعرب عن قوة اإلميان والوثوق بضمان الرمحن، ) ب/1/28(

وحّقق  3اشتغل املسيح بالزهد والنسك وتفرغ خلدمة ربه فرفض امللك، ورضي فقره فسكن الفقر
وتأمل ! فكيف تعبد النصارى من ال حيوي مسقط رأسه فقراً؟. 4صربه، فتوسد احلجر وافرتش العفر

  .ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً من 
وإذ قد رووا عن الصادق املسيح أنه ليس موضع يسند رأسه، ورووا عنه أنه ال صاحل إّال اهللا 

إّن اهللا اإلله احلّق وحده، وأخربوا عنه أنه صام وصلى وانقطع لعبادة ربه : وحده، وحكوا عنه أنه قال
  وختلَّى، فقد أكذبوا األمانة اليت



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
خمتار الصحاح : ر. البدار البدار: ، أي"الوحا الوحا: "ميد ويقصر، ويقال. السرعة: الوحا 1

  .713ص 
  .58، 9/57لوقا  2
  .545خمتار الصحاح ص :ر. قفار:مغازة ال نبات فيها وال ماء، واجلمع: القفر 3
  .441: املرجع الّسابق، ص. الرتاب: العفر 4
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". إن املسيح إله حّق وأنه خالق كّل شيء وأن بيديه أتقنت العوامل: "ألفها قدماؤهم إذ تقول 

قول املسيح وفتاوى تالميذه األبرار، وشهادة األنبياء الذين تقدموه وتعنيَّ عليهم العمل مبقتضى 
إهلي أنت اإلله احلّق الذي أرسلت : فقد قال املسيح ورفع وجهه إىل السماء. "موسى، وداود: مثل

  .1"يسوع املسيح
 ال إله إّال إهلنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب الّرّب األزيل الذي مل: "وقال موسى يف التوراة 
  .2"يزل

إن املسيح رجل كاهن يشبه يف عبادته ) أ/1/29/ (إن اهللا أقسم : "3وقال داود يف مزموره 
  .4الكاهن الذي كان خيدم البيت املقدس على عهد إبراهيم". وتقواه ملكي صادق

إن املسيح رجل أظهره اهللا باأليد والقوة : "وقال مسعون الصفا رئيس احلواريني - 17
  إنه ال يقدر على عمل شيء: "املسيحوقال . 5"واملعجزات

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، 17/1يوحنا  1
  .3/15خروج  2
  .110/4مزمور  3
ملك الرب، وتزعم املصادر اليهودية، بأنه كان ملك : اسم سامي معناه: ملكي صادق 4

كي صادق، وأعطاه أورشيلم وكاهن اهللا العلي، وكان معاصر إلبراهيم عليه السالم الذي باركه مل



وال بداءة أيام له . أما املصادر النصرانية فتصفه بأنه بال أب وال أم وبال نسب. إبراهيم زكاة العشر
اية حياة بل هو مشبه بابن اهللا ويبقى كاهنًا إىل األبد ، السنن 20- 14/18تكوين:ر.وال 

  .922، قاموس ص 4- 7/1،الرسالة إىل العربانيني 1/50القومي
ذه الصفات املستحيلة  وهذا: قلت غلوٌّ ممقوُتٌ◌ من أهل الكتاب يف وصفهم ملكي صادق 

عليه؛ ألنه ليس هناك من هو بال أب وبال أم إّال آدم عليه السالم، وال بُّد لكل خملوق من أن 
اية بأن ملكي صادق كأن خيدم البيت : " - رمحه اهللا  - وأما قول املؤّلف . تكون له بداية و

  .بأنه كان ملكاً على أورشليم: ه، فمنا"املقدس
  .2/22سفر أعمال الرسل  5
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ال يعرفها إالّ : "وسئل عن القيامة، فقال. 1"وال يتفكر فيه حىت يكون اهللا هو الذي يعمله 

  .2"اهللا وحده
وهذه أقوال دالة وروايات متظاهرة على أن املسيح عبد مربوب، وأن له ربًا يضرع إليه، ويعول  

  .يف مصادره وموارده عليه ال إله غريه وال رب سواه
الرجال، واستحيوا فهلموا معشر النصارى إىل عبادة ذي اجلالل، وقدسوا القدمي عن تشبيهه ب

من ذوي احلجى أن تعبدوا إنسانًا قد محلت به أمه كما حتمل النساء باألجنة، وترددت عليه أطوار 
اخللق وتنقلت به احلال إىل أن ناهز الثالثني من السنني، ينسب إىل أُبوَّة يوسف مرة وداود أخرى، 

يعاىف ويكرب، وحيزن ويطرب، ويعيا يتغذى بالطعام ويرتدد بني األنام، مث تعتوره عوارض احليوان ف
فيأكل ويشرب، ويسترت من عدّوه ) ب/1/29/ (فريكب، ويسرتيح ويتعب، وجيوع ويعطش،

ويطلب، ويقرن باللصوص كما زعمتم ويسحب، وحيمل صليبه فيقتل بقولكم ويصلب، ويدفن يف 
لِلّربِّ ِإَالِهَك اسجد وله ": املقابر فيبكى عليه ويندب، وقولوا بنا مجيعًا كما قال املسيح يف اإلجنيل

قصم بذلك ظهر اخلبيث وفصم عرى أهل التثليث وأثبت لربه الوحدة، وسجد هللا . 3"وحده اعبد
وحده، ومل يعبد إهلني اثنني، وال ثالث ثالثة، وال رأى ادِّراع وال أقسم بالذراع، وال اعتقد اّحتاد 



م الّصور والصلبان، وال نطق بقولكم الالهوت بالناسوت، وال أقسم بصليب الصلبوت، وال عظَّ 
  بل عبد اهللا، 4)ُكْرياليصان(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، باملعىن8/28، 5/9يوحنا  1
  .17/32مرقص  2
  .4/10مىت  3
يا رّب ارحم، يتلى يف القداس ويف صلوات : اصطالح يوناين معناه: كلمة كرياليصون  4

ا :تنيعديدة بصيغته اليونانية يف الكنيس ذه الكلمة يستفتحون  الشرقية والغربية على السواء، و
م وأدعيتهم قائمة املصطلحات الكنسية : ترانيم ومدائح منتخبة للكنيسة القبطية، كتاب: ر. صلوا

  .2/1458، باللغة األملانية جورج غراف، املوسوعة العربية 49يف العربية، ص 
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مسّاه عبداً " هذا فتاي: "ودعا إليه وعول فيما يأتيه ويدره عليه، قال اهللا تعاىل يف اإلجنيل 
" ال أعمل مبشيئيت: "ًا وجعلتموه أنتم إهلاً، وقال املسيح، مسّاه نبيّ "هذا رسويل: "ومسّيتموه ربّاً، وقال

وقلتم إنه خالق كل شيء حىت كأنكم قد تتابعتم على خالفه بدليل أو تبايعتم على رفضه برهن 
َِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ {: ثقيل، فاستدركوا الغلط واهجروا اهلُجر اللغط وتعلقوا بذمام قول اإلسالم

َما امل
يَقٌة َكانَا يَْأُكَالِن الطََّعامَ  1ْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َوأَمُّهَرُسوٌل قَ  ]. 75: سورة املائدة، اآلية. [}ِصدِّ

  .وال تغلوا يف دينكم بغري دليل، واعتقدوا عبودية املسيح كما نطق به اإلجنيل
إن : قال يسوع: "دليل آخر على عبودية املسيح ومساواته البشر، قال مرقس يف إجنيله - 18 

أيها األب كّل شيء بقدرتك، أّخر : نفسي حزينة حىت املوت، مث خّر على وجهه يصلي هللا وقال
وأي عبودية تزيد . فها هو سائل واهللا مسؤول. 2"عين هذا الكأس لكن كما تريد ال كما أريد أنا

  !على هذا؟



 3]السامرة[ر وقف يسوع على بئر من آبا: "دليل آخر على عبوديته، قال يوحنا - 19 
فقال ! إن آبائنا سجدوا يف هذا اجلبل وأنتم تقولون إنه أورشليم؟: له امرأة من نسل يعقوب: فقالت

  .4"أنتم تسجدون ملن ال تعلمون وحنن نسجد ملن نعلم: هلا يسوع
هذا يوحنا التلميذ حبيب املسيح يشهد على املسيح أنه معرتف برّب ال جتزئه العبادة : قلت
  نبغي الربوبية لسواه سبحانه، ولو كان األمر على مالغريه وال ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أ/1/30/  1
  .36- 14/34مرقس  2
مركز احلارس، وهي : اسم عرباين معناه: والسامرة. السمرة، والتصويب من النصّ : يف ص 3

ين إسرائيل، ويضم إقليم اسم اململكة الشمالية مملكة إسرائيل اليت أقامتها األسباط العشرة من ب
قاموس الكتاب ص . السامرة وسط فلسطني ويقع بني اجلليل يف الشمال واليهودية يف اجلنوب

448 ،449.  
  .22- 4/19يوحنا  4
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  ح عبدا من عبيد اهللا بقوله وفتواهيف كون املسي: الباب األول
اضريب عن معتقد أسالفك العواة واسجدي يل وأليب : يهتف به النصارى ألرشدها، وقال 

أخربه أنه عبد مذلٌَّل حتت رّق العبودية وأنه ) أ/1/31/ (وروح القدس، فإين ثلث اإلله، كال ولكنه 
  .يسجد هللا مستحق الربوية

وهي البيت املقدس قبلة األنبياء قبله، ومل يزل  1إىل أورشليموأعلم أن املسيح قد كان يصلي  
يتوجه إليها مدة مقامه إىل حني رفع فكان مما أحدث النصارى بعده الصالة إىل جهة الشرق، 

فإذا عيب عليهم ذلك اعتذروا بأن صاحبهم صلب إىل . وتركوا القبلة اليت كان املسيح يتوجه إليها
  .2ينا التوجه إىل حيث صلبفتعني عل: تلك اجلهة، قالوا

أرأيتم لو صلب إىل جهة املغرب أوصلب منكسًا إىل أسفل ماذا كنتم تصنعون؟ : فيقال هلم 
اليت هي بلد ربكم  3وإذ تركتم قبلة املسيح واألنبياء وحسن عندكم خالفه فهال توجهتم إىل الناصرة



: قوله: إحدامها: من اإلجنيل أو إىل مصر اليت هرب إليها بزعمكم خوف القتل، وتعلقتم بشبهتني
  .5"من مصر دعوت ابين: "واألخرى قوله. 4"إنه كتب أن يدعى املسيح ناصرياً "

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أساس السالم، وكانت تسمى يبوس وأريئيل، وأما بالعربية فتسمى بيت : معناه: أورشليم 1

هي مدينة مقدسة منذ عصر إبراهيم و . 129قاموس ص : ر. املقدس والقدس الشريف، والقدس
َناُه َوُلوطًا ِإَىل األْرِض الَِّيت بَارَْكَنا ِفيَها لِْلَعاَلِمنيَ {: قال تعاىل. عليه السالم سورة األنبياء، . [}َوَجنَّيـْ

ا أرض الشام: قال أيب بن كعب، وقتادة وغريمها]. 71: اآلية   .3/194تفسري ابن كثري : ر. إ
، وابن القيم 1/197تثبيت دالئل النبوة : بد اجلبار املعتزيل يف كتابهذكر ذلك القاضي ع 2

  .264هداية احلياري ص : يف
القضيب أو احملروسة، وهي مدينة يف اجلليل يف مشال : اسم عربي رمبا كان معناه: الناصرة 3

أ املسيح فلسطني إليها ينسب املسيح يسوع الناصري كما ورد يف األناجيل، فهي قرية أمه، وفيها نش
، املنجد يف األعالم ص 946قاموس ص : ر. يف صغره، وإليها ينسب النصارى ودينهم النصرانية

704.  
  .2/32مىت  4
  .2/15مىت  5
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  عبيد اهللا بقوله وفتواهيف كون املسيح عبدا من : الباب األول
فكيف تركتم هاتني اجلهتني ولكم فيهما مستمسك وتوجهتم إىل جهة ارتضاها اليهود  

  !.املالعنني للتنكيل بإهلكم كما زعمتم؟
ا اجلهة ) أ/1/31/ (ولو كنتم ذوي نظر وعرب لكانت هذه اجلهة حرية عندكم باملقت   فإ

  .اليت هلك فيها معبودكم وقبلت دم رّبكم
فإن كان  ! أخربونا عن توجه هذا املصلوب إىل هذه اجلهة أكان يف ذلك طائعًا أو كارهاً؟و  

كارهًا مل يكن لكم أن تصلوا إىل جهٍة مل خيرتها صاحبكم ومل يرضها وإمنا محُِل عليها جمرباً، وإن  
م[اليهود الذين صلبوه  1]تلعنون[كان قد توجه إليها طائعًا راضياً، َفِلَم  والذي فعلوه  2]وتكفرو



جوا لكم قبلة تصّلون إليها؟ م  ! به إعانة له ومسامهة يف حصول حمبوبه وقرة عينه، والسيما أ
م إذاً، إذ كانوا قد فعلوا ما هو قّرة عينكم وعني صاحبكم   .فتحننوا اآلن على اليهود وتربكوا 

قتلوه وصلبوه  الذي ارتشى عليه وألقاه يف أيدي اليهود حىت 3وكذلك يهوذا اإلسخريوطي
: بزعمكم فصّلوا عليه وترمحوا وتربكوا بامسه وَصوِّبُوا فعله، فإنه صار وسيلة إال خالصكم، وإذ قلتم

إن أسالفكم يف دركات النريان وال خالص هلم من ذلك إّال بقتل ربكم، وإمنا قتل وصلب بداللته 
  وبركة سفارته
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الصواب ما أثبتهيف ص تلعنوا، و  1
  .يف ص وتكفروهم، والصواب ما أثبته 2
محد، ولقب باإلسخريوطي متييزًا له عن يهوذا آخر، وكان أحد : اسم عربي، معناه: يهوذا 3

احلواريني االثين عشر، وأمينًا للصندوق، وبرغم ذلك فقد خان يهوذا املسيح ووشى مبكانه لليهود 
مىت إصحاح : ر.بأنه خنق نفسه شنقًا ندمًا على خيانته: قيل مقابل ثالثني مثقاًال من الفضة، مث

وقد ورد أن اهللا عاقبه على خيانته فألقى شبه . 1091- 1089، قاموس الكتاب ص 27
املسيح على يهوذا فقبض احلراس عليه، مث قتلوه صلبًا بدًال من املسيح احلقيقي الذي ّجناه اهللا 

  .216، 215اح إجنيل برنابا إصح: ر. عزوجل ورفعه إليه
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  يف كون املسيح عبدا من عبيد اهللا بقوله وفتواه: الباب األول

من يُِقلُّ اللعن عن اليهود أو يقدر يسمع ) ب/1/31/ ( - يرمحك اهللا  - وليس يف النصارى  
سم اإلسخريوطي، وهذه املؤاخذات واردة على األصل الفاسد الذي َأصَّلوه، فإن أَبـَْوا إّال لعن با

ا َعمَّْتهم بالشر وسقتهم بالكأس املّر، وإّال فكيف  وا جبهة املشرق لكو اليهود ومقت يهوذا فليتطريَّ
تغلبه  2]ورب[ود،تقتله اليه 1]إله[وما أحسن لعن ! يذّم اليهود ومتدح اجلهة وكالمها مشؤوم؟

  .إخوان القرود



اعلم أّوًال أن تعاقب : دليل آخر على عبوديته وحدثه وأنه آدمي حمض وإنسان صرف - 20 
األحوال من التغري والزوال والتفريغ واإلشغال، والسكون واحلركات واالختصاص باملقادير واهليئات، 

  .هي األدلة على حدث أجسام العامل
املسيح عليه السالم ولدته أمه يف بيت حلم يف أرض يهوذا ولفتة  وال خالف بني النصارى أن

ووضعته يف اخلرق يف معلف وأرضعته ثديها وأفرشته حجرها وتولت تأديبه ونشأ نشوء اآلدميني، مل 
يتمّيز عنهم يف حال من األحوال من صغره إىل حني ابتداء الدعوة، قد ُعرف طوله وقدره ولونه 

أنه كان إذا نزل ) أ/1/32/ (وانتقل من مكان إىل مكان وحنن نعلم وكميته واعتذى بالطعام 
أورشليم فقد فارق الناصرة، وإذا أقام بالناصرة فقد خلت منه أورشليم، وأنه ولد يف دولة هريودس 
ملك اليهودية، وأن مرمي فرت به إىل مصر خوفًا من هريودس مث أعادته إىل الشام حني هلك 

 3وثالثني سنة يتعلم العلم ويقرأ التوراة ونبوات األنبياء ويركب احلمري ويزجيأعداؤه، وأنه عاش نيفاً 
  ويدعوه إذا أعوزته وجوه. األوقات من األقوات باليسري احلقري ويلجأ إىل اهللا يف حوائجه ومآربه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يف ص إهلاً وما أثبته املوافق لقواعد النحو 1
  .ا أثبته املوافق لقواعد النحويف ص ورباً، وم 2
: كيف تدافعها، وتـََزجَّى بكذا: كيف تـَُزجِّي األيام؟ أي: دفعه برفق، يقال: َزجَّى الشيء 3
  .269خمتار الصحاح ص : ر. اكتفى به
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  يف كون املسيح عبدا من عبيد اهللا بقوله وفتواه: األولالباب 
  .مطالبه، ويفرح ويغتم ويلبس ويعتم، ويفّر من السلطان ويناظر الشيطان 
وإذا كان حال املسيح على ما وصفنا فقد ثبت أنه خملوق وحمدث، وعبد، وأن اهللا إله إبراهيم  

عموا أنه هو اهللا أو صفة من صفاته، وإسحاق ويعقوب هو خالقه وحمدثه، فإن حتامق النصارى فز 
أو أن اهللا ساكن فيه وحال يف إهابه، فقد حكموا أن القدمي األزيل ولدته امرأة، وخرج من فرجها، 
ولفته يف اخلرق، وألقته يف مذود ثور، وسقته ثديها وقومته بتأديبها، وهربت به من خوف من 

ه كان يرتدد إىل اليهود، يتعلم منهم وأن وأن). ب/1/32/ (يقصده من األعداء وعَلمته وهّذبته 



اهللا األزيل كان له إهلًا يدعوه ويرجوه، وهذا كّله الزم للنصارى على األصل الذي أصلوه، وإذا كان 
  .ذلك حماًال فقد ثبت مبا قدمناه أن املسيح عبد من عباد اهللا بقوله وفتواه
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  يف إثبات نبوته وحتقيق رسالته: الباب الثاين
  يف إثبات نبّوته وحتقيق رسالته: الباب الثّاين

لليهود  1]إرغاماً [اعلم أن يف إثبات نبّوة املسيح عليه السالم : الداللة على نبّوة املسيح
م ارتكبوا    .يف طريف نقيضوالنصارى مجيعاً، وذلك أ

م يرمونه بالكذب والسحر والنريجنات - خذهلم اهللا  - أما اليهود  واستخار الشياطني يف  2فإ
إنه : رئيس الشياطني، وقالوا 3إنه إمنا خيرج الشياطني من اإلنسان ببعلزبول: "أغراضه ومآربه، فقالوا

فتماوت مث إنه دخل  4ال له ألعازرمل حيي ميتاً قط وال أبرأ ذا علة وعاهة، ولكنه واطأ صديقاً له يق
ال تبكي، مث وضع يده عليه فقام وادعى يف البلد أن : عليه يف مجاعة معه فوجد أمه تبكي، فقال هلا

تف بذلك لشغفها بولدها وواطأ آخر فجلس على الطريق  : وقالوا. 5املسيح أحياه، وكانت أمه 
ة واالستعطاء َمرَّ به يف أناس معه كأنه ال وُعِرف بالزمان) أ/1/33/ (كأنه زمن فلما طال مقامه 

ض: ما الذي تريده؟ فقال: فأجابه. ارمحين يا ابن داود: يريد فناداه فأخذ بيده وأقامه . أريد أن أ
  ".فقام وقد تعقدت رجاله من طول اجللوس، فكانت أمه تشيع أن يسوع أقامه

طَُفت معرفته بالطّب حّىت أبرأ ولكن لَ . ال: واستبشع آخرون منهم هذا واستعبدوه فقالوا   
  وهم بأسّرهم. األرض واألكمه وأقام الزمىن واملخلعني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) إرغام(يف ص  1
َرنج 2   ).265القاموس احمليط ص: ر. (َأْخٌذ كالسحر وليس به: النـَّيـْ
  .11/15، لوقا 3/22، مرقس 12/24مىت  3

وقد غريه اليهود، ) بعلزبوب(، وأصل هذا االسم )بعل األقذار: (سم كنعاين ومعناها: وبعلزبول
: ر. (وهو أكرب آهلة الوثنّيني ولذلك دعي رئيس الشياطني) إله الذباب: (وأما بعلزبوب، فمعناه

  ).183قاموس ص 



وه: (معناه: العازر 4 سيح ، وهو رجل من بيت عينا، وكان من نصيبه أن يقيمه امل)من يعيه 
  ).816: املرجع الّسابق، ص: ر. (من األموات، وال يعرف بعد ذلك مكان وزمن وفاته

، ملعجزة املسيح عليه )1(هذا ادعاء اليهود وتفسريهم ملا ورد يف إجنيل يوحنا، اإلصحاح  5
  .السالم يف إحياء امليت وامسه العازار
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  يف إثبات نبوته وحتقيق رسالته: الباب الثاين
م"، 1ينسبونه إىل بنّوة الزىن كا يشهد به اإلجنيل أما نن فلسنا من : إذ يقولون له يف حماورا

  .2"أوالد الزىن
ا معجزات موسى و     غريه من األنبياء مل يبق إىل فإذا أثبتنا معجزاته وآياته بالطرق اليت ثبتت 

، 3القدح يف نبّوته سبيل، وكان ما يعرتضون به على املسيح منعكسًا عليهم يف معجزات أنبيائهم
  .وكّل سؤال انعكس على سائله فهو باطل من أصله

  .8/41يوحنا  1
ية وهو كتاب فقه اليهود املقدس لديهم، إذ يعتربونه التوراة الشفو  - ورد يف كتاب التلمود  2

م لنصوص  من اهللا ملوسى عليه السالم ولكنه يف حقيقته ليس إّال تفسريات واستنباطات حاخاما
أن يسوع الناصري موجود يف جلات اجلحيم ينب الزفت والنار، وأن أمه مرمي : "التوراة؛ فقد ورد فيه

، وأن قتل أتت به من العسكري باندارا مبباشرة الزىن، وأن الكنائس النصرانية مبقام قاذورات
ا   ".املسيحي من األمور املأمور 

وبأنه صنم . وجاء يف التلمود وصف املسيح بأنه كان ساحرًا وثنيًا وجمنونًا ومرتدًا كافرًا وشريراً 
الكْنز املرصود يف قواعد . (وبأن تعاليمه كذب وهرطقة ومستحيلة اإلدراك. عبده أتباعه بعد صلبه

لألب  - ، فضح التلمود 105، 27وسف نصر اهللا ص ي. ترمجة د - روهلنج . د - التلمود 
  ).76- 55براناتيس ص 

ملا مل يؤمن اليهود باملسيح عليه السالم وكفروا بدعوته؟ لقد ذكر الباحثون لذلك عدة  3
  :أساب جنمل أمهها كاآليت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



صهم من أعدائهم بالسالح، أن اليهود كانوا ينظرون ظهور نّيب يكون ملكًا عليهم وخيل - 1
ولكنمهم فوجئوا بنيبٍّ يدعو إىل الصرب اإلميان باهللا ومل تتحقق فيه الشروط اليت وردت عند األنبياء 

حول املسيح املنتظر وزمانه كُنزول إيليا مرهصًا له، وجميء اخلري  - حسب زعمهم  - السابقني 
  .لعدواةوالقضاء على الشّر، فلذلك انفضوا من حوله وأظهروا له ا

إن علماء الدين عند اليهود رأوا يف املسيح رجًال جاهًال يتطاول عليهم، وعند طائفة  - 2
منهم كانوا يعتربونه أكثر الفوضوّيني خطورة وأضرهم مبصاحلهم الدنيوية، فكان أعداؤه ينشرون أن 

  .األعمال اخلارقة اليت يعملها املسيح مرجعها الشيطان
قد خالف بعض تشريعات اليهود اليت توجب خمالفتها الّرّدة  ألن املسيح عليه السالم - 3
، )20(سفر اخلروج : ر. (وذلك كقدسية يوم السبت وحترمي العمل فيه- حسب زعمهم- والكفر

، وكالدعاء على )7(، و)2(مرقس : ر. (وكاألكل بدون غسل األيدي). 15(وسفر العدد 
ا: ر). (21(لوقا (أورشليم باخلراب،  ، شارل جنيرب، الفكر 45، 44وتطورها ص  املسيحية نشأ

شليب، حماضرات . ، د41،42حسن ظاظا، اليهودية ص. ، د12- 110الديين اليهودي ص 
  ).حمّمد األعظمي. ، د254- 250، أبو زهرة، اليهودية واملسيحية ص 32يف النصرانية ص 
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م جممعون على ألوهية املسيح واعتقاد ربوبيته وأنه اإلله الذي خلق العامل  1وأما النصارى فإ
  .وجبل بيديه طينة آدم

نثبت ذلك من كتب  فإذا أثبتنا نبّوته وأوضحنا رسالته ُعِرف أن اإلله غريه، والّرّب سواه، وحنن
  :وأقوال تالميذه الذين صحبوه) ب/1/33/ (النصارى اليت بأيديهم ونوضحه من قول املسيح 

من َقِبلكم وآواكم فقد قبلين وآواين ومن قبلين : قال املسيح لتالميذه: "قال يوحنا التلميذ - 1
  .2"ما من عبد أفضل من سّيده. فإمنا يقبل من أرسلين

يح يشهد بأن املسيح مل َيدَّع سوى الرسالة وأن من يقبل منه فإمنا يقبل فهذا يوحنا حبيب املس
من اهللا الذي أرسله، ويذكر أن اهللا غريه وأن الّرب سواه، وأنه رسول من عند اهللا وها هو معرتف 



َقاَل {: ، وذلك موافق للكتاب العزيز إذ حيكي منه"ما من عبد أفضل من سّيده: "بالعبودية يف قوله
  ].30: سورة مرمي، اآلية. [}َعْبُد اِهللا آتَاِين الِكَتاَب َوَجَعِلِين نَِبّياً ِإينِّ 

م عبيده وأنه عناهم بقوله    ما من عبد أفضل من : "فإن زعم النصارى أنه سيد احلواريني وأ
م اإلجنيل إذ يقول فيه" سّيده قابل إخوتك بالباب : فقال له قائل". "إن احلواريني إخوته: "أكذ
لست : فقال. يا سّيد: وقال له أحدهم. "3"هؤالء إخويت: لبونك، فأشار إىل تالميذه وقاليط

  أدعوكم عبيد بل أنتم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن النصارى مل يتفقوا على ألوهية املسيح، إّال يف القرن الرابع امليالدي بعد جممع نيقية عام  1
ني على املسيحيني القول بذلك بالوعد والوعيد م، بعد أن فرض اإلمرباطور قسطنط325

ومن . وبالرغم من ذلك فقد بقيت طوائف كثرية على االعتقاد بعدم ألوهية املسيح. والبسلطة
طائفة األريوسية، ويف العصر احلديث جند الكثري من الباحثني ومفّكري النصارى ينكرون : أبرزها

  ).ألمحد عبد الوّهاب - املسيحية  املسيح يف مصادر العقائد: ر. (ألوهية املسيح
  .20، 13/16يوحنا  2
  .21- 8/19، لوقا 34- 3/31، مرقس 49- 12/46مىت  3
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  .2"قل إلخويت يسبقوين إىل اجلليل: قيامه وقال بعد. "1"إخويت

  .فقد ثبت بقوله رسالته وأن اهللا غريه وأنه غري اهللا، والرسول نيب بسفر بني اهللا وبني خلقه
أن يرسل اهللا كلمته رمحة خللقه ولطفاً ) أ/1/34/ (نسلم أن اهللا أرسله وال غرو : فإن قالوا

هم وقتلوهم بعث إليهم ابنه الذي هو كلمته فتجسدت م، وذلك أنه ملا أرسل اهللا أنبياءه، فكّذبو 
  .من مرمي البتول ليتهيأ للناس السماع منها واألخذ عنها

الطرق، وذلك ألن الكلمة عندكم  4احلمق وترويج بُِبنيَّات 3هذا تعريج على ثدنات: فنقول
دمية، فكيف قدمية، وهي علم اهللا على رأي بعضهم، ونطقه على رأي آخرين، وإذا كانت الكلمة ق

مث الكلمة ! أفتقولون إن األب بعد إرساهلا بقي أخرسًا جاهًال بغري علم وال نطق؟! يصح إرساهلا؟



أو تقولون إن الصفة ! هي صفة العلم فكيف تفارق الصفة ذات الباري والصفة ال تفارق موصوفها؟
  !.تقوم مبحلني؟

والتوراة تشهد أن ! توا عند مواجهتها؟وأخربونا كيف َقِدر اخلالئق على رؤية الكلمة القدمية وثب
 5موسى بن عمران عليه السالم مل يثبت عند جالل التجلي بل َخرَّ صعقاً وصار اجلبل يضطرم ناراً 

  .6وكذلك السبعون شيخاً ماتوا لوقتهم عند مساع كالم اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بألفاظ متقاربة15/15يوحنا  1
  .28/10مىت  2
. ناقصة اخللق:وفالن كثر حلمه وثقل فهو َثِدن، وأمرأة َثِدنة. تغريت رائحته: َثِدَن اللحم 3

  ).1528القاموس ص : ر. (نواقص احلمق: املراد به هنا
  ).1633القاموس ص : ر. (الرتهات: بـُنَـيَّات الطرق 4
  .5/23، تثنية 19- 19/16خروج  5
م ماتوا عند كالم اهللا، ومل ير 5/24، تثنية18- 24/9، 25- 19/20خروج  6   .د فيها أ
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احلواريني ) ب/1/34/ (أتقولون إن موسى وصلحاء أصحابه مل يبلغوا من التمكني مبلغ 

م شاهدوا الكلمة وخدموها؟الذ على أن اليهود املالعنني أيضًا قد شاهدوا املسيح ! ين زعمتم أ
هذا ! أفتقولون إن موسى ومن معه من األشياخ مل يبلغوا من التمكني والقوة مبلغ اليهود؟. وقاوموه

ن املالئكة إن قوم لوط ملا دنوا من الباب  يريدون ضيفه برقت من بعض م: "وأنتم تروون يف التوراة
  .1"بارقة أعشت أبصارهم، فلم يقدروا على رؤية املالئكة

  !فمن مل يستطع رؤية خملوق مثله، كيف استطاع رؤية الّرّب العظيم واإلله القدمي؟
وأخربونا كيف تقوم الكلمة ترتدد بني اليهود يف األرض نيفًا وثالثني سنة ال يسطع منها نور 

  !.ع القلوب؟يغشى األبصار ويذهل العقول ويزعز 



ا[وكيف مل  أن ابين هارون : "وهذه التوراة تنطق! املالئكة ويرتددون إىل خدمتها؟ 2]تتناو
حني دنوا من قبة الزمان وخبَّرا بنار غريبة مل يؤذن فيها، نزلت من السماء نار فأحرقتهما بني يدي 

فأضاء له  وقد كلم اهللا موسى من صوب العوسجة. "3"موسى وهارون وسائر بين إسرائيل
  .4"الوادي
النيب فَنزلت نار من ) أ/1/35/ (امللك الكافر مخسني رجًال ليأخذوا الياء  5]أخزيا[وأرسل "

  .6"السماء فأحرقتهم مث بعث آخرين فَنزلت النار فأحرقتهم ثالث مرات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11- 19/1تكون  1
ا(يف ص  2   .ولعل الصواب ما أثبته) تنتا
  .3- 10/1الويني  3
  .4- 3/2خروج  4
  .والتصويب من النص) آحاب: (يف ص 5
  .14- 1/1امللوك الثاين  6
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وطرح خبتنصر " "فلم تعد عليهم 1قاب دانيال النيب يف نار عظيمةوألقى خبتنصر ثالثة من أر "

جه   .2"دانيال إىل السباع فلم 
م على زعم النصارى حّىت  وهؤالء عبيد هللا تعاىل، فكيف نكص عنهم الشيطان ومتكن من رّ

إذكان املسيح عندهم هواهللا !أغرى به شرذمة من َأَخسَّ جنده وهم اليهود فقتلوه وصلبوه؟
  .حداًبه وساكناًفيهأومتّ 

  !وأخربونا كيف تتجسدالكلمةفتصريحلمًاودمًاوعروقاً شعراًوظفاًر؟
أذلك شيء شاهدمتوه عيانًا فساغ لكم أن ختربوا به الناس وتدعوهم إىل اعتقاده والقول به، 

ولد فادَّعوا ما بدا لكم، فمن الذي ميسخ اهللا عقله ويسلخ لبه فيجيبكم إىل دين اعتقاد أهله أن اهللا 
علمُه، وأن علمه صار إنساناً، وصار ذلك اإلنسان إهلًا خالقاً، وأن ذلك اإلله قتله خلقه وصلبوه 



فمىت ُتساعدون على هذه اخلرافات اليت يأنف منها النوكى واملغفلون والعجائز !! ونكلوا به؟
  املثكلون؟

: ؟ فإذا قالواهو الكلمة، والكلمة هي املسيح) ب/1/35/ (وأخربونا أليس املسيح عندكم 
ا  : قلنا. نعم فنحن وأنتم نعلم أن املسيح كان يكون منه يكون من اآلدميني، أفتصفون الكلمة بأ

  !.كانت بائلة غائطة؟
البائل الغائط هو الناسوت أبطلوا االّحتاد وأزروا على يوحنا اإلجنيل الذي زعم أن : فإن قالوا

  .الكلمة صارت جسداً وحّلت يف الناسوت
بوا إن املسيح ابتاعنا من لعنة اخلطيئة بصلبه وقتله : "فولس الذي يسمونه رسوًال يف قوله وكذَّ

  .3"فصار لعنة بدلنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2(سفر دانيال إصحاح  1
  ).6(سفر دانيال إصحاح  2
  .3/13رسالة بولس إىل أهل غالطية  3
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إن اليدين اليت جبلت آدم هي اليت مسرت باملسامري وإن الشِّرب اليت : "وسّفهوا إفرمي يف قوله

  ".مسحت السماوات هي اليت علقت بالصليب
بائل الغائط هو الناسوت فقد كفروا بإفرمي وفولس الرسول إن اآلكل الشارب ال: "فإذا قالوا

  ".وغريه من مشائخهم
م قالوا   .1"من مل يقل إن مرمي ولدت اهللا فهو حمروم من والية اهللا: "وقد نقل عن أكابرهم أ

م يا والدة اهللا افتحي لنا أبواب الرمحة، يا من مسرت يده على : "وهم يقرؤون يف صلوا
  ".ن خلقت بيدكالصليب ال تضيع م

وإذا كان هذا اعتقادهم فقد اعرتفوا بأن اآلكل الشارب املقتول املصلوب هو اهللا، تعاىل عن  
  .كفرهم علّواً كبرياً 



لكم أيضًا فإنكم موافقون على أن املسيح كلمة اهللا وقد ) أ/1/36/ (هذا الزم : فإن قالوا
  .نطق به قرآنكم

ا كما ّمسى إبراهيم خليًال، وّمسى لسنا سواء، فإنا نقول إن اهللا تعا: قلنا ىل شّرفه بتسمية مسّاه 
موسى كليماً، وّمسى إسرائيل ابنًا بكرًا بزعمكم، وّمسى موسى رجل اهللا، وّمسى عصاه قضيب الّرّب، 

  .وّمسى قبة الزمان خباء اهللا، كّل ذلك قد نطقت به كتبكم، والتسميات ال اختالط هلا بالذوات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

غريغورس، وهو من أكابر علمائهم، ويعتقدون أنه يتكلم بروح : قائل هذا القول هو 1
وهذا االسم يطلق على ). ، للمهتدي نصر بن حيىي املتطبب19النصيحة اإلميانية ص : ر. (القدس

، أسقف )270- 213(غريغوس العجائيب : من أبرزهم. أكثر من عامل الهويت عند النصارى
، بطريرك )م389ت (أسقف أرمينيا، غريغورس النازينزي ) م332ت (غريغورس املنور قيصرية، 

. ، أسقف نيسا ومن أشهر معلمي التصوف املسيحي)م395ت (القسطنطينية، غريغورس النيصي 
فلسفة الفكر الديين بني : ر. (بابًا من باباوات الكنيسة حيملون هذا االسم) 16(كما أن هناك 

  ).505، املنجد يف األعالم ص 2/272 اإلسالم واملسيحية
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الواحدة تسّمى باسٍم عند قوم وتسّمى باسٍم آخر عند  1أال ترون الشخص الواحد والعني
مل يلزمنا ما لزمكم، فأما أنتم أيها الضالل ) كلمة: (آخرين، وإذا كان املسيح عندنا قد مسّاه اهللا

  .إن كلمة اهللا انقلبت حلماً ودماً، فأكلت اخلبز وشربت املاء وذلك هو اَحلْرية والعماء: فتقولون
النقائص يستحيل إن : فإن رجعتم إىل الطريقة املثلى وأضربتم عن هذه املقالة الشوهاء، وقلتم

دخوهلا على اهللا وعلى صفته، فقد تركتم القول بألوهية املسيح وأبطلتم االّحتاد، وذلك هو املراد؛ 
سورة . [}َقاَل ِإنِّ َعْبُد اهللاِ {قال اهللا تعاىل حكاية عن املسيح . ووافقتم املسلمني واألنبياء املتقدمني

ملك ."2"ملكي صادق) ب/1/36/(سيح يشبهإن امل:"وقال تعاىل يف املزامري].30:مرمي، اآلية
إن املسيح :"،وقال بعضهم"إن يسوع يشبه موسى: "،وقال احلواريون"عادل الذي كان ببيت املقدس

  .3"أفضل من موسى



  .4"أنا أفضل من يونس: "وقال يف اإلجنيل
أتيتم من آفاق األرض لتسمعوا من حكمة سليمان، وهاهنا أفضل من : "وقال املسيح

  .يريد نفسه .5"سليمان
  !.؟6"إهلي مل تركتين: "وقال يف اإلجنيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الشيء نفسه: العني تقع باالشرتاك على أشياء خمتلفة، واملراد هنا 1
أن هذا النّص وغريه من نصوص كتب ). ص : ر. (وقد تقدم التعليق. 110/4مزامري  2

  .إىل اهللا عزوجل وإمنا تنسب إىل كتبهم أهل الكتاب مما ال ينبغي اجلزم بنسبته
  .6- 3/1رسالة بولس إىل العربانيني  3
  .11/32، لوقا 1/41مىت  4
  .11/31، لوقا 12/32مىت  5
  .15/34، مرقس 27/46مىت  6
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  .1"إين ذاهب إىل إهلي وإهلكم: "وقال يف خامتة إجنيل يوحنا

  .فاعرتف بأن له إهلاً ورباّ فقد ثبتت عبوديته ونبّوته ورسالته
أنا هو الراعي الصاحل : قال يسوع: "دليل آخر على نبّوته عليه السالم، قال يوحنا التلميذ - 2

  .2"ي تعرفينوأنا عارف برعييت وه
وجه الداللة من ذلك ما اشتملت عليه التوراة والكتب من رعاية إبراهيم ولوط وإسحاق 

ُلوا بعد  - عليهم السالم  - ويعقوب واألسباط وموسى  تقدمت هلم مقدمات يف رعاية النعم مث أُهِّ
هلالك ويريهم لسياسة األمم، فالنيب راع من الرعاة، وداع من الدعاة، يذودهم باإلنذار عن مراتع ا

بأنوار اإلميان أشراك اإلشراك، ولو كان األمر على ما يهتف به النصارى من ربوبيته مل يقل يف 
االلتباس ويقطع عن ) أ/1/37/ (أنا الراعي الصاحل، بل كان يرفع : جملس حمشود وحمفل مشهود



وم العرض، أو أنا اعملوا أين أنا اهللا خالق السماء واألرض وجامعكم لي: الناس الوسواس، ويقول
  .ابن اهللا أو ثالث ثالثة، أو أنا الكلمة القدمية اّحتدت جبسم إنسان

عليه السالم عن هذا الذيان، بل الذي نّص عليه ودعا تالميذه إليه قوله يف  3وحوشي
: وقوله". إن اهللا ال يأكل وال يشرب وال رآه أحد: "وقوله. 4"ال صاحل إّال اهللا الواحد: "اإلجنيل

ال يعرفها إّال اهللا وحده، : "وسئل عن القيامة فقال. 5"ال أعمل مبشيئيت بل مبشيئة من أرسلينإين "
  .6"فأما أنا فال أعرفها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20/17يوحنا  1
  .10/14يوحنا  2
  ).حوشي(يف ص  3
  .18/18، لوقا 10/18مرقس  4
  .6/38يوحنا  5
  .13/32مرقس  6
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، تكذيب للنصارى يف دعوى ربوبيته؛ ألن الراعي ليس إليه ملك الغنم "أنا هو الراعي: "فقوله

  .بل ملكها لغريه وليس له سوى الرعاية
فيه دليل على أن اخلالئق ليسوا مبعمومني بدعوته، بل ". وأنا عارف برعييت وهي تعرفين": وقوله

وهو أن : "وقد كشف هذا وأوضحه يف موضع آخر. مل يبعث إّال إىل طائفة من بين آدم ال غري
ال حيسن أن يؤخذ خبز البنني فيلقى : أصحابه سألوه أن يقضي حاجة امرأة من الكنعانيني، فقال

  .1"إين مل أرسل إّال إىل الذين ضّلوا من آل إسرائيلللكالب 
/ فهذه نصوص اإلجنيل الناجية من التبديلد، وكلها دالة على نبوته ومفصحة برسالته 

  .صلى اهللا عليه وعلى إخوانه من النبّيني واملرسلني) ب/1/37(



يا رّب  :جاء رجل أبرص إىل يسوع وسجد له وقال: "معجزة دالة على نبّوته، قال مىت - 3
اذهب وقرب قربانًا كما أوصى : فزال برصه لوقته، فقال له يسوع. طهرتك: طهِّرين، فقال

  .2"موسى
ا، قلنا هلم ما الدليل على أن هارون وبنيه  : إن طعن اليهود يف هذه اآلية وجحدوها ومل يؤمنوا 

  وذلك شيء مل تشاهدوه؟ 3كانوا يزيلون الربص عن األبرص
  .ا بطريق التواتر اليت توجب العلم ويقتضي القطع وال يبقى معها شكّ نقل إلين: فإن قالوا

  فكذلك تواتر واشتهر وانتشر أن املسيح كان يفعل: قلنا هلم   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28- 7/24، مرقس 26- 15/21مىت  1
  .4- 8/2مىت  2
  .2، 13/1الويني  3
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ذلك، فإن حاولوا طعنًا يف آية املسيح انعكس عليهم يف آية هارون وسائر الرسل، وإذا كانت 

  .1هم عليه من التهودهذه اآلية ال سبيل إىل ردها وجحدها فقد لزم اليهود القول بنبّوته وترك ما 
: وإن حاولوا إسناد ذلك إىل معرفته بالطّب ووقوفه على خواص تزيل الربص بسرعة، قيل هلم

كان قد لطف يف علم الطّب ووقف على   2فلعل موسى أيضًا حني طهر أخته مرمي من برصها
ا ما فعل دون أن يكون ذلك معجزة له، وحيث  ، بطل ذاك بطل هذا) أ/1/38/ (خواص فعل 

  .وكان ما صدر منهما معجزة من عند اهللا تعاىل
يا رب، فلم : بذلك نستدل على ربوبيته إذ سجد له األبرص، وقال له: وإن قال النصارى

ينكر عليه، ولو كان ذلك غري جائز ألرشده وقّوم أوده، فإقراره على ذلك وإزالة برصه دليل على 
  .ربوبيته

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



التهويد، وهو مشي كالدبيب، وصار اهلود يف التعارف التوبة، : ومنه. الرجوع برفق: وداهلَ  1
  .تبنا: أي. }ِإنَّا ُهْدنَا ِإلَْيكَ {: قال تعاىل

املفردات للراغب األصفهاين ص : ر. (هدنا إليك: يهود يف األصل من قوهلم: قال بعضهم
546.(  

م يتهودون، أي: وقيل م ّمسوا بذلك أل   .ركون عند قراءة التوراةيتح: إ
م ّمسوا يهوداً نسبة إىل يهوذا االبن الرابع ليعقوب عليه السالم: وقيل   .إ

أطلقت أّوًال على سبط أو مملكة ) يهود(أن كلمة : 1084وجاء يف قاموس الكتاب ص 
سر يهوذا متييزًا هلم عن األسباط العشرة الذين ّمسوا إسرائيل فصارت تشمل مجيع من رجعوا من األ

  .اهـ. من اجلنس العرباين مث صارت تطلق على مجيع اليهود املشتتني يف العامل
ألن العرب كانوا إذا ). يهود - يهوذا (إنه قد أبدلت الذال املعجمة داًال مهملة : "وقال البريوين

  .اهـ". نقلوا أمساء أعجمية إىل لغتهم غّريا بعض حروفها
م اليهوديةوذكر أن الفرس قد أطلقوا على شعب يهوذ فلفظة يهود . ا اسم اليهود وعلى عقيد

أعم من بين إسرائيل؛ ألن كثريًا من أجناس العرب والروم وغريهم دخلوا اليهودية وليسوا من بين 
سليمان  - ، قصة العقائد 3/503، اخلطط للمقريزي 13/253صبح األعشى : ر. (إسرائيل

طنطاوي ص . د - ئيل يف القرآن والسنة ، بنو إسرا92شليب ص . د - ، اليهودية 318مظهر ص 
  ).25مجيل املصري ص . د - ، أثر أهل الكتاب 19

  .سيأيت ذكر هذه القصة 2
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فهو كان سالم القوم وحتّيتهم فيما  1ذلك داللة على ما انتحلتموه، أما السجود ليس يف: قلنا
  .بينهم، يعرف ذلك من طاع كتبهم وقرأ تواليف املتقدمني منهم

م من  إبراهيم ولوط للمالئكة الذين مّروا  2سجود"والدليل على ذلك ما اشتملت عليه تورا
هم يف قطعة من األرض لدفن زوجته سارة فسجد وسجود إبراهيم لقم ساوم. "3"م هلاللك سدوم

  .4"هلم مرتني حني فاحتهم فيها



. 5"إن إسرائيل حني دخل على يوسف مبصر سجد له هو وأوالده: "والتوراة تشهد أيضاً    
  سجدا ليقعوب جدمها 6تشهد أن إفرام ومنشا: "وكذلك التوراة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، أن السجود يدل عل تقدمي االحرتام واإلكرام 459املقدس ص  ورد يف قاموس الكتاب 1
وهذا النوع من السجود ال ). 9/18، مىت 1/53، امللوك 37/10تكوين . (والتحية املتواضعة

يزيد عما يقدمه الناس ملن يكرمونه من األمراء أو احلاكم وال يزيد على االحنناء أمامهم، ويوجد 
  .اهـ). 4/24، ويوحنا 24/48تكوين . (تقدمي التعبد هللاسجود آخر يفهم من القرينة أنه 

  .19/1، 2، 18/1تكوين  2
سدوم، أرض قول لوط الذين أهلكهم اهللا، وهي إحدى مدن السهل اخلمسة وتقع اآلن  3

حتت املاء يف جنوب البحر امليت، وقد صارت خطيئة سدوم ومصريها مضرب األمثال، كما أن 
  ).461، 460قاموس ص : ر. (اجلنسي أخذت امسها من سدومأو الشذوذ " السدومية"خطيئة 
  ).فقام إبراهيم وسجد لشعب األرض لَبِين ِحثّ : (...، وفيه12- 23/2تكوين  4
وأوالده سجدوا ليوسف حينما دخلوا عليه ) إسرائيل(مل أجد يف التوراة احملرفة أن يعقوب  5
ف قد سجدوا له عندما جاءوا ولكن ذكر فيها أن إخوة يوس). 31- 46/28تكوين : ر. (مبصر

  ).43/28تكوين : ر. (يطلبون الطعام منه أّول مرة
ا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف {: وقد وصف القرآن الكرمي دخول يعقوب وبنيه على يوسف بقوله فـََلمَّ

َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه  آَوى ِإَلْيِه أَبـََوْيِه َوَقاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنَني َوَرَفَع أَبـََوْيهِ 
وقد  : "2/509قال ابن كثري يف تفسره ]. 100- 99: سورة يوسف، اآليتان. [}...ُسجَّداً ً 

ومل يزل هذا جائزًا من لدن آدم . كان هذا سائغًا يف شرائعهم إذا سلموا على الكبري يسجدون له
السجود خمتصاً جبناب الّرّب سبحانه  وجعل. إىل شريعة عيسى عليه السالم، فحرم هذا يف هذه امللة

  ".هذا مضمون قول قتادة وغريه. وتعاىل
ومها ابنا يوسف ) األمثار املضاعفة(، و)من ينسى: (امسان عربيان معنامها: منسى وإفرامي 6

  ).924، 90قاموس ص : ر. (عليه السالم، وقد ولدا مبصر
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  .ومل ينكر فعلهما. 1"حبضرة أبيهما يوسف فدعا هلما وبارك عليهما

يف باب تأويل ظواهر اإلجنيل ونبّني  - إن شاء اهللا  - ، فسيأيت الكالم عليه "يا ربّ : "وأما قوله
ا األكابر والعظماء من الناس، وذلك مشهور يف كّل ملةأن) ب/1/38/ (   .ه لفظ خياطب 

فأما تطهري األبرص فليس فيه داللة على ربوبية عسى عليه السالم وألوهيته، بل ينتهض ذلك 
دليًال على تقريبه من ربّه ومزيته، ولو جاز أن يتّخذ املسيح بذلك ربّاً جلاز ذلك يف حّق اليسع عليه 

الرومي برص  2أن نعمان: "قد روى النصارى واليهود يف كتاب سفر امللوك من كتبهمالسالم؛ إذ 
قل له ينغمس : "فرحل إىل اليسع من بلده واستأذن عليه فلم يأذن له، بل قال لرجل من أصحابه

، ففعل الرجل فربأ من برصه لوقته ورجع إىل بلده معاىف فاتبعه غالم للمسيح "يف األردن سبع مرات
وأومهه أن املسيح أرسله يطلب منه ماًال ففرح نعمان بذلك وأعطاه ماًال وجوهراً  3)ِحْجزا: (يقال له

تبعت نعمان وأومهته عين كذا وكذا، وأخذت : مثينًا فأخفاه الغالم وجاء إىل اليسع، فقال له اليسع
م فربص الغال. كذا، إذ فعلت ذلك فليصر برصه عليك وعلى نسلك"منه كذا وخبأته يف موضع 

  .4"مكانه
ألنه أبرأ نعمان ) أ/1/39/ (فهذا نّيب اهللا اليسع قد فعل ما هو أعجب من فعل املسيح 
  .وبرَّص الغالم ونطق بالغيب، وقد أشار اإلجنيل إىل طرف من القصة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21- 48/8تكوين  1
قاموس ص : ر. (وريةرئيس جيش بنهدد ملك اآلراميني يف أواسط س: نعمان الرومي 2
973.(  
  ).279:ص: ر. (، غالم النيب املسيح ورفيقه"وادي الرؤية: "اسم عربي معناه: حيجزى 3
  .سفر امللوك الثاين، اإلصحاح اخلامس 4
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أخت موسى وهارون تـََغرَّبت على موسى يف أمر  1أن مرمي ابنة عمران: "فأما التوراة فهي تنطق
دد مرمي جدا وغضب عليها، فلما  من األمور فلما صعدوا إىل قبة الزمان وكّلمهم اهللا سبحانه 

ا إىل قدمها، فرق هلا خرجت من القبة نظر إليها هارون أخوها فإذا هي قد ضربت بالرب  ص من قر
  .2"هارون وسأل موسى أن يدعو اهللا هلا فدعا هلا فشفيت

  .وهذه األنبياء قد فعلت ما هو مثل فعل املسيح وأعجب منه
إن موسى واليسع وغريه كانوا يفعلون ذلك ولكن بعد ابتهال إىل اهللا : "فإن قال النصارى

  .رتع ذلك اخرتاعاً من نفسه من غري دعاء ونداءودعاء وطلب ورغبة، فأما املسيح فإنه كان خي
من سلم أن املسيح كان يفعل ما يفعل غري مبتهل إىل اهللا وال طالب إليه، والدعاء : قلنا هلم   

ال يشرتط إلجابته اإلعالن، فإن الداعي يناجي حبوائجه من استوى عند السر واجلهر، ومن أين 
على أنا نريكم عدة مواضع من اإلجنيل ! سرّاً؟) ب/1/39/ (لكم أن املسيح كان ال يدعو ربه 

الذي بأيديكم يشهد أنه كان ال يفعل معجزًا إّال بعد أن يسأل اهللا ويضرع إليه ويـَُعوِّل يف ُجنْح 
  يا: عندما أحيا حبيبه العازر ورفع بصره إىل جهة السماء: "مطالبه ومآربه عليه، قال يف اإلجنيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أن امسها  856يذكر عنها قاموس الكتاب ص  - أخت موسى وهارون  - مرمي ابنة عمران  1

ا أكرب من موسى حنو عشر سنني، وقد ماتت ودفنت يف قادش)عصيان: (عربي معناه . ، ويظن أ
وكانت يف نظر اليهود والنصارى نبية .اهـ" من بئر سبع إىل اجلنوب) ميالً 50(وهي على مسافة (

  ).15/20سفر اخلروج:ر. (بياءمن األن
بيت : "، وأطلق عليها اسم علم"خيمة االجتماع: "قبة الزمان هي ما يسمى يف التوراة بـ 2

، وقد أمر اهللا موسى عليه السالم ببنائها "ومسكن الشهادة"، و"املسكن: "، وتسّمى أيضًا بـ"الّربّ 
 - ) 30(إصحاح : سفر اخلروج: ر. (لطاءاملسكن، واخليمة، والغ: يف الربية وتنقسم إىل ثالثة أجزاء

  ).354- 352قاموس ص : ر. (، وقد كانت مركز عبادة بين إسرائيل وتقدمي قرابينهم)35(
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أشكرك لتستجيب يل وأنا أعلم أنك تستجيب يل يف كّل حني، ولكن أشكرك من  1]أبت[
فها هو قد أكذب النصارى يف دعواهم أنه كان خيرتع . 2"أجل هؤالء الفئام ليعلموا أنك أرسلتين
إهلي إن كان حيسن صرف : "وقال فيما حكاه النصارى عنه. من تلقاء نفسه من غري دعاء وابتهال

  .3"اصرفها عين كما تشاء أنت ال كما أشاء أناهذا الكأس ف
  .وهذا شيء مل نسمعه إالّ منهم فقد وضح كذب مورد السؤال

فأما موسى عليه السالم فالتوراة تشهد بأنه كان يلقي عصاه فتصري ثعبانًا مث يأخذها فتعود 
ا النيل مث يتناوهلا فتعود عصا  5مث يلقيها فتعود شجرة ومتد أغصانًا وتثمر لوزاً  4خشبة مث يضرب 

  .كل ذلك من غري سؤال وال استغاثة  6فريجع ماء) أ/1/40/ (فينقلب دما مث يضربه 
  ، وأبرأ يوسف عيين أبيه من غري سؤال وال7وقد أحيت تربة قرب  اليسع ميتا   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يأبه، والتصويب من النص: يف أألصل 1
متقاربة، وقد ورد يف األناجيل ذكر معجزة إحياء املسيح ، بألفاظ 43- 11/41يوحنا  2

  :عليه السالم للموتى ثالث مرات هي
، وإجنيل 39- 9/18ورد ذلك يف إجنيل مىت  - رئيس اجملمع  - إحياء ابنة يَاِيُرس : األوىل

  .56- 8/40، ولوقا 43- 5/21مرقس 
  .17- 7/11انفرد بذكرها لوقا  - إحياء ابن األرملة : الثانية
  .انفرد بذكرها يوحنا - إقامة العازر : ثةالثال
  .، بألفاظ متقاربة26/39مىت  3
  .سفر اخلروج اإلصحاح السابع: ر 4
، يفيد أن عصا هارون هي اليت أصبحت 10- 17/8إن ما ورد يف التوراة سفر العدد  5

  .شجرة وأزهرت وأنتجت لوزاً وليست عصا موسى كما ذكره املؤلف
  .لسابعسفر اخلروج اإلصحاح ا: ر 6
  .21، 13/20سفر امللوك الثاين  7
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طلب فعل ومل يتقدم منه دعاء وال  2، وأحرق إيليا ثالثة عساكر بنار نزلت من السماء1دعاء

ذلك عّدة من األنبياء، فأما املسيح فقد بينا أنه كان يف غالب أمره يدعو ويضرع كما قدمناه، ومل 
  .ينقل أن واحداً ممن َمسَّينا ُضرب وال ُغلب، فأما املسيح فالنصارى تزعم أنه قتل وصلب
تباعد ما بيننا والعجب منا ومنهم فإنا نعتقد نبّوته وسالمته وهم يعتقدون ربوبيته وعطبه، لقد 

  .وبينهم
إن ابين قد : جاء رئيس من الرؤساء إىل يسوع فقال: "معجز دال على نبوته، قال مى - 4

  .3"ماتت فلعل تأيت إلينا فتضع يدك عليها، فمضى معه ووضع يده عليها، فعاشت ابنة الرجل
م وإن زعموا أنه فإن أنكر اليهود ذلك مع تواتره وأكذبوا التواتر انعكس عليهم يف نبوة أنبيائه

) ب/1/40/ (ولعل قلب العصا حيوانًا يسعى كان أيضًا ختييًال : فعل ذلك ختييًال، قيل هلم
ولو . ودكا، فقد لزمهم القول بنبوة املسيح بالطريق اليت لزمهم القول بنبوة موسى وغريه 4وشعبذة

  .ت رسالة رسولتطرق التشكيك إىل نبوة املسيح مع ظهورها مل يثبت نبوة نيبٍّ وال استقر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِيب {: قال تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم 1
ا َفَصَلِت اْلِعُري َقاَل أَبُوُهْم ِإينِّ ألِجُد رِيحَ  يُوُسَف َلْوال َأْن  يَْأِت َبِصريًا َوْأُتوِين بَِأْهِلُكْم َأْمجَِعَني َوَلمَّ

ا َأْن َجاَء اْلَبِشُري أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفارْ  َتدَّ َبِصرياً َقاَل تـَُفنُِّدوِن َقاُلوا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفي َضالِلَك اْلَقِدِمي فـََلمَّ
  ].96- 93: اتسورة يوسف، اآلي. [}َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما ال تـَْعَلُمونَ 

  ).1(سفر امللوك الثاين إصحاح  2
  .26- 9/18مىت  3
وهي . ، وليس من كالم أهل البادية"شعبذة شعبذة: "شعوذ الرجل شعوذة ومنهم من يقول 4

  ).314: املصباح ص: ر. (لعب يري اإلنسان منه ما ليس له حقيقة كالسحر
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ذلك دليل على ربوبيته إذ ال قادر على إحياء املوتى سوى اهللا تعاىل، قال : وإن قال النصارى
َعُثهم اهللا{: اهللا َْوَتى يـَبـْ

  ].36: سورة األنعام، اآلية. [}...َوامل
ى ذلك أ، تعتقدوا ربوبية كل من أحيا ميتًا وتتخذوه ربّاً، وقد قال عندكم يف  فيلزم عل: قلنا

وأن حزقيال أحيا  2، وأن اليسع أحيا ابن اإلسرائيلية1كتاب سفر امللوك إن إلياس أحيا ابن األرملة
م سّتون ألفًا أحياهم يف ساعة واحدة ، وهذا أعجب من إحياء املسيح نفسني 3بشرًا كثريًا يقال إ

  .و ثالثةأ
والتوراة تشهد إن موسى كان يقلب عصاه ثعباناً، فبينما هي خشبة إذ عادت حيوانًا ذا عينني 

  .، وقلب اخلشب حيواناً أبدع من إعادة الروح إىل ميت4يأكل ما مّر عليه
ارمحنا يا ابن : حضر إىل يسوع أعميان فقاال: "معجز دال على نبوة املسيح، قال مىت - 5

. كإميانكما يكون لكما) أ/1/41: / (فلمس أعينهما وقال. نعم: منان؟ قاالأتؤ : داود، فقال
  .5"ال تقوال ألحد شيئاً : فانفتحت أعينهما، فقال

أن موسى "بأي طريق ثبت لكم : فإن أنكر اليهود هذه اآلية وطرقوا إليها املطاعن، قيل هلم   
  إسرائيل احليات اليت لدغتهم يف 6]بنو[عليه السالم شكا إليه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24- 17/17امللوك األّول  1
  .37- 4/18امللوك الثاين  2
  .10- 37/1حزقيال  3
  .13- 7/10اخلروج  4
  .، بألفاظ متقاربة30- 9/27مىت  5
  .والصواب ما أثبته) بنوا(يف ص  6
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من لدغته أفعى فلينظر إىل تلك، : التيه فاّختذ هلم حيًة من حناس ونصبهم على خشبة وقال

  .1"ففعلوا وصحوا



ذا اجلواب: قيل هلم. التواتر والنقل املستفيض يشهد به: "فإذا قالوا   .فاقتعوا منا 
  .ذلك دليل على ربوبية املسيح: النصارىوإن قال 
لو جاز ادعاء ربوبيته بذلك جلاز آلل يوسف أن يّدعوا ربوعيته مبثله؛ إذ التوراة تشهد : قلنا هلم

ما، وملا مل جيز التمسك بذلك يف الربوبية مل جيز هذا، واملسيح  أنه أبرأ عيين والده يعقوب بعد ذها
  .فيدل على أنه أقوى حاًال وأعظم متكيناً من غريهأمّر بسرت ذلك، ويوسف مل يأمر به، 

ال قمًال لكل واحدة عينان تبصر : "ومعلوم عندكم أن موسى قد ضرب بعصا كثيب رمل فا
وهذا أعجب من فعل املسيح؛ ألن فيه خلق احليوان كله، وذلك رد الصحة على جارحة . 2"ما

ا   .من جوارحه بعد ذها
إذ يقول "احب املسيح أن املسيح ال يعلم املغيبات شهد مىت ص) ب/1/41/ (وقد    
ما، ". نعم: أتؤمنان؟ فقاال: للرجلني م بعد قوهلما حىت علق الشفاء على إينما وأنه مل يعلم بإميا

  وقد: "فضاهى ذلك قوله". مثل إميانكما يكون لكما: فقال"
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، وقد آل أمر هذه 9- 21/6العدد  1 احلية النجاسية يف بين إسرائيل يف السنني التالية أ
سفر امللوك الثاين : ر. (عظموها وغلوا يف أمرها حىت عبدوها وأصبحت صنماً إىل أن حطمها حزقيا

، وقد كان التطرف واالحنراف عن الشريعة اإلهلية عادة يف بين إسرائيل مث أصبحت )18(إصحاح 
م الّسرية الصهيونية كاملاسونية وغريها هذه احلية شعاراً ورمزاً لليهود م يشبهون أن . وجلمعيا كما أ

أحالمهم يف السيطرة على العامل باألفعى اليت تلف حول الكرة األرضية فيلتقي رأس احلية بذنبها يف 
  .فلسطني احملتلة

. }َع َوالدَّمَ َواْلُقمََّل َوالضََّفادِ {: صغار الذباب، قال تعاىل: ، و الُقمَّل17، 8/16اخلورج  2
  ).413املفردات لألصفهاين ص : ر. (والقمل معروف
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  ".الذي يعلم ساعته ووقتهابل اهللا وحده هو . ال أعلمها: سئل عن يوم القيامة فقال



املسيح إله حّق من إله : "وبذلك نرد على من زعم أنه من جوهر األب، حيث قالوا يف األمانة
وهذه الفصول من اإلجنيل تكذب تلك األمانة وُختطِّئ من ألفها إذ لو كان ". حّق من جوهر أبيه

وسائر صفاته من  من جوهر األب لكان علمه من جوهر عمله، ومشيئته من جوهر مشيئته،
صفاته، ومل يكن جسماً ذا شعر وبشر، بل املسيح من جوهر أبيه داود وإبراهيم فهو إنسان حّق من 
إنسان حّق من جوهر أبيه، والعجب أن املسيح عليه السالم رضي من الرجلني أن نسباه إىل داود 

فوه فيها وأسخطوا اهللا وقضى حاجتهما ومل ترَض النصارى له مبا رضيه لنفسه حىت نسبوه نسبة خال
لوكان " يا ابن داود: "طوائف آدم، على أن قول الرجلني له) أ/1/42/ (وأضحكوا منهم سائر 

  .1!خطأ منهما، مل يقّرمها املسيح على اخلطأ، والسيما خطأ هو كفر
بل قد مسع ذلك منهما ! وكيف يسمعهما ينطقان بالكفر وهو إمنا جاء ليخلص الناس منه؟

ه وشفامها، وذلك منه مبا نسباه إليه من نبوة داود، وكيف ال يرضى بذلك منهما وهي فأقرمها علي
ا جربيل امللك حني بشر به مرمي بالناصرة كما شهد به لوقا يف إجنيله إذ : "النسبة اجلليلة اليت نسبه 

ل فالوي. 2"إنك تقبلني حبًال بولد امسه يسوع جيلسه الّرّب على كرسي أبيه داود: يقول هلا
ا  ا احلواريون، وارتضاها املسيح من أهل زمانه، وجاء  للنصارى، مل يرضوا له النسبة اليت نسبه 

  .جربيل من عند اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، كفر على مقتضى اعتقاد "يا ابن داود: "أن قول الرجلني للمسيح عليه السالم: يعين 1
وهذا من ! ا املسيح عليه السالم على ذلك وال ينكر عليهما؟النصارى بأنه ابن اهللا، فكيف يقّرمه

  .باب إلزام النصارى احلجة ببشرية املسيح وعبوديته
  .32- 1/30لوقا  2
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من قوم لبسوا عقوهلم مقلوبة يتنكبون السبيل ويرتكبون خالف ما يف  1فمن عذيري

مسع يوحنا وهو السجن بأعمال املسيح فأرسل إليه اثنني من تالميذه، : "قال مىت: نكتة!. اإلجنيل؟
ا العمي اذهبا وأخربا يوحنا مبا رأيتما ومسعتم: قولوا له أأنت اآليت أو يرجى آخر؟ فقال يسوع: وقال



والصّم يسمعون، واملوتى يقومون، فطوىب ) ب/1/42/(يبصرون والعرج ميشون، والربص يطهرون،
هذا الذي كنت من أجله، هو ذا أنا مرسل : ملن مل يشك ِيفَّ، فلما ذهب التلميذان قال يسوع

غري مالكي قدام وجهك ليستهل طريقك، احلق أقول لكم، إنه مل تلد النساء أفضل من يوحنا، والص
م قائلني : يف ملكوت اهللا أفضل منه، مباذا أشبه هذا اجليل الشرير؟ أشبهه بصبيان يصيحون بإخوا

به شيطان، : زمنا لكم فلم ترقصوا، وحننا لكم فلم تبكوا، جاء يوحنا ال يأكل وال يشرب، فقالوا
طاة، فتربرت إنسان أكول شريب مخر خليل العشارين واخل: جاء ابن اإلنسان يأكل ويشرب، فقالوا

  .2"احلكمة يف بينها
أأنت اآليت أو : "كيف يعتقد يف املسيح الربوبية وهذا نيب اهللا حيىي بن زكريا يرسل إليه: قلت

فإن كان هذا الّشّك من يوحنا ال يقدح يف إميانه ونبوته فاملسيح ليس بإله؛ ألن ". يرجى آخر؟
  .الّشّك يف اإلله كفر

 - أفتدعي النصارى . هذي به النصارى فقد كفَّروا يوحنا هذاوإن كان املسيح إهلًا كما ي   
". إن النساء مل تلد أفضل منه؟: "أن حيىي بن زكريا كان جاهًال بربّه مع قول املسيح - ويلهم 

  ليوحنا بأنه أفضل أهل زمانه دليل) أ/1/43/ (فشهادة املسيح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

م من يلومه على فعله وي: أي 1 نجي بالالئمة عليه ي بيان فضائح النصارى وسخافا
  ).399املصباح املنري ص : ر(وضعف عقوهلم؟ 

  .، بألفاظ متقاربة وقد اختصر املؤلِّف بعض النصوص19- 11/2مىت  2
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على غلط النصارى يف دعوى ربوبية املسيح، إذ لو كان كما قولوا لكان األوىل باعتقاد ذلك 
يوحنا، وإمنا أرسل يوحنا يسأل عن النبوة والرسالة، فلما أحاله على رؤية اخلوارق واليت هي أعالم 

  .النبوة زال تردده يف نبوته
، فيعين بالصغري نفسه جريًا على عادته "والصغري يف ملكوت اهللا أفضل منه": وأما قول املسيح

يف سلوك التواضع، ويف ذلك داللة على نبوته من قوله؛ ألن األفضلية ال تثبت إّال بني فاضلني 



إن : اشرتكا يف أصل الفضل مث ترجح أحدمها على اآلخر مبزيد من الفضل، وال حيسن أن يقال
  .ل من زيد أو عمروالباري جل وعال أفض

قلب النصارى احلكمَة وأبدلوها وحرفوا كتب اهللا وبدّلوها، وصفوا يوحنا بصفة : مناقشة
واعتقدوا يف ". كان يوحنا ال يأكل وال يشرب: "األرباب يف استغنائه عن الطعام والشراب، فقالوا

. 1"أكوًال شريب مخر كان املسيح إنساناً : "املسيح الربوبية مع وصفهم له بنقص العبودية، فقالوا
  .ُسبًَّة على ممّر األحقاب 2منهم ذووا األلباب وآضوا) ب/1/43/ (فسخر 

زعم النصارى أن املسيح كان يرتدد إىل أورشليم لالستفادة والتعليم ويسائل األحبار : مناقشة
فيقال  مث اعتقدوا أنه الذي أنزل التوراة على الكليم وفدى الذبيح من يد إبراهيم، 3عن األخبار

يا ممسوحي احللوم ومسلوخي الفهوم، كيف يتعلم كتابًا هو الذي أنزله أو يتلمذ لرسول هو : هلم
  !.الذي أرسله؟

حضر إىل يسوع رجل يابس اليد، : "معجزة دالة على نبوته عليه السالم، قال مىت - 6   
  هل حيل أن تداوي يف: وذلك حبضرة مجاعة من اليهود، فسألوه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19، 18، /11مىت  1
  ).821القاموس ص : ر. (صار وفعل ذلك: صاروا، آض كذا: أي 2
  .50- 2/41لوقا  3
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أي رجل منكم يسقط خروفه يف بئر يف يوم : "عليه، فقال هلم يسوع 1]يـَُنمُّوا[لكي  !السبت؟

امدد يدك، فمّدها فصحت : ، فاإلنسان أوىل من اخلروف، مث قال للرجل!السبت فال يقيمه؟
وعادت كاألخرى، فخرج اليهود متآمرون يف إهالكه، فعلم يسوع سّرهم، وانتقل من هناك فتبعه 

  .2"مرضى فشفاهم
هربه وتواريه غري قادح يف نبوته وال غاض من رسالته، فذلك كثري ما اّتفق ألنبياء اهللا : قلت
غري أنه ال يليق جبالل الربوبية، وهو يقدح يف قول النصارى إن املسيح إمنا ) أ/1/44/ (وصوفته 



م  نزل من السماء وجتسد من روح القدس وولدته مرمي وحّل يف هذا العامل خلالص آدم وذريته
اجلحيم ببذل دمه حىت يكون مؤديًا ما وجب على آدم بأكله الشجرة، فلو كان األمر على ما 
يهذون به ملا فّر من ذلك وتوارى وَحتَوَّل من بلدة إىل بلدة أخرى من أمر إمنا جاء وتـََعىنَّ بسببه، إذ 

  .يف تأخري قتله استدامة آدم وذريته يف العذاب
  ".ل واختفى ألن ساعة أجله مل حتضربعدإمنا َحتوَّ :"فإن قال النصارى

فكان األوىل أن ال يتحول إذاً، إذ كان لبثه ال جير إليه مكروهًا وال يسلط عليه سفيهاً، : قلنا
  .إهلاً له ساعة ترتقب وأجل ينقرض وينقضب 3وما أحسن

أيت يسوع بأعمى : "، قال مىت- عليهم السالم  - مضاهاة كالم املسيح لكالم الرسل  - 7   
إمنا خيرج الشياطني ببعل زبول رئيس : "ه شيطان أخرس فأبرأه، فعظم اجلمع ذلك، فقال الفريسيونب

/ ال يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب متاعه : الشياطني، فعلم يسوع سرهم، فقال
إّال أن يربط القوي أّوًال مث يأخذ متاعه، من ليس معي فهو علّي، ومن ال جيمع معي ) ب/1/44(

  يفرق، إن كلّ  فهو
  .، الصواب ما أثبته)ينمو(يف ص  1

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بألفاظ متقاربة15- 12/10مىت  2
  .أسلوب التهكم والسخرية من معبود النصارى 3
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جتديف يرتك للناس، والتجديف على روح القدس، ال يرتك يف هذا الدهر وال يف الدهر 

  .1"اآليت
، مواطئ لقول سيدنا "كل جتديف يرتك للناس والتجديف على روح القدس ال يرتك: "قوله

ى أحد، فمن كذب عليَّ متعمداً إن كذبًا علّي ليس ككذب عل: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .غري أن بني الكالمني يف املقدار ما بني الدرهم والدينار. 2"فليتبّوأ مقعده من النار



يا معلم نريد أن ترينا آية، : قال له قوم من الكتبة: "قال مىت: دليل على نبوته من قوله - 8
النّيب؛ ألن يونان أقام يف بطن احلوت اجليل الشرير الفاسق يطلب آية فال يعطى إّال آية يونان : فقال

. ثالثة أيام وثالث ليال، كذلك ابن اإلنسان يكون يف قلب األرض وبطنها ثالثة أيام وثالث ليال
م تابوا بدعوة يونان وها هنا أفضل من  رجال نينوى يقومون يف يوم احلكم وحياكمون هذا اجليل أل

  .3"يونان
  :مواضع من هذا الكالم) أ/1/45/ ( عدة هو ذا املسيح قد صرح بنبوته يف: قلت

كذبتهم بل أنا ربكم : يا معلم، ومل ينكر عليهم ويقول: تقرير الكتبة على قوهلم له: أحدها -  
  .أو ابن إهلكم، كما لفق النصارى يف أمانتهم اليت بأيديهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32- 12/22مىت  1
ن علي والزبري بن العوام وأنس بن مالك وسلمة ابن حديث متواتر أخرجه البخاري ع 2

، 1/9، ومسلم 203- 1/200فتح الباري : ر. (األكوع وأيب هريرة وغريهم رضي اهللا عنهم
، وابن 4/454، والرتمذي 3/319عن أيب سعيد وغريه، وأخرجه أبو داود ) 4/2298- 10
  .، وغريهم)13- 1/11صحيح ابن ماجه : ر. (ماجه

فتح : ر). (33(ه املؤّلف أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب واللفظ الذي أورد
  .، من حديث املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه)4/245، وأمحد 1/10، ومسلم 3/160الباري
  .40، 12/39مىت  3
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وكيف جيوز إقرارهم على اخلطأ يف ذات اهللا، بل إمنا أقرهم على الصواب، إذ قال هلم يف 

  ").1]معلِّمون[إن األنبياء كلهم : "اإلجنيل غري مرة
بن مىت  3هو يونس 2تسويته بني نفسه وبني يونان النيب يف جريان املقدور، ويونان: والثاين - 

  .عليه السالم، وحماكمة أمة يونس ألمته يوم القيامة



إن التفضيل إمنا يكون بني فاضلني رجح : تفضيله نفسه على يونان، وقد قلنا: والثالث - 
، فكيف حيسن بني اهللا وعبد من عبيده، قال 4أحدمها على اآلخر، وال حيسن بني امللك واألتوين

وال غرو أن يفُضل ].55: سورة اإلسراء، اآلية.[}يَِّني َعَلى بـَْعضٍ َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَّبِ {: تعاىل
املسيح يونس كما فُضل حمّمد سائر الرسل على ما نوضحه إن شاء اهللا يف الباب العاشر من هذا 

  .الكتاب
، إن سلم "إن ابن اإلنسان يكون يف قلب األرض وبطنها ثالثة أيام وثالث ليال: "فأما قوله 

الذي قتله اليهود وصلبوه فإنه ابن ) ب/1/45/ (ذلك حممول على الشبه عن االختالق ف
اإلنسان، فأما املسيح فهو عندكم معشر النصارى ابن اهللا، وإّال فما بالكم يف صلواتكم وبيعكم ال 

يا ابن اإلنسان اغفر لنا، يا ابن : تدعون املسيح ابن اإلنسان، فتقولون يف أدعيتكم وقراءتكم
  ، هذا شيء ال تقولون به وال تستجيزون إطالقه، فكيف صرمت إذا لدغتكم حجاجاإلنسان ارمحنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الصواب ما أثبته) معلمني(يف ص  1
محامة، وهو ابن متاي من سبط : ومعناه) يونه(الصيغة السريانية لالسم العربي : يونان 2

مكون من أربعة ) سفريونان. (ك السامرة، وينسب إليهزبولون، وقد تنبأ يف أيام يربعام الثاين مل
  ).1128- 1126سفر يونان، قاموس ص : ر. (إصحاحات

يونس بن مىت عليه السالم، وردت نسبته إىل أبيه يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن  3
سبه إىل ون". "إين خري من يونس بن ميت: ما ينبغي لعبد أن يقول: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .4/1846، ومسلم )6/450فتح الباري : ر(أخرجه البخاري، ". أبيه
. هو للحمام واجلصاصة: األنثى من احلمري، واألتون وزان رسول، قال األزهري: األتان 4
  ).3املصباح ص : ر. (أتاتني: ومجعه
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! هل ذلك إّال حرية وضالل وغلو يف عبادة الرجال؟! احلّق تسرتوحون إىل ما ال تقولون به؟

ذا الفصل وينفركم من القول بصحته وذلك أن  على أنا نريكم من اإلجنيل ما يسيء ظنكم 



أن املصلوب مل ميكث يف بطن األرض وقلبها سوى يوم واحد وليلتني اإلجنيل الذي بأيديكم يشهد 
القائد َعشية  2استوهب اجلسد من فيالطس 1إن يوسف الرامي: "ال غري، ألن اإلجنيل يشهد

اجلمعة ودفنه يف قرب كان قد اّختذه له ليلة السبت، وبقي يوم السبت مدفوناً، وطلب بكرة يوم 
خادمة املسيح  3فان يف القرب موضوعة بشادة مرمي اجملدالنيةاألحد غلسًا فلم يوجد سوى األك

  .4"وغريها
وليلتني، فقد اختلف قولكم أنه يقيم يف قلب األرض ) أ/1/46/ (فلم يلبث سوى يوم 

  .5وبطنها ما أقام يونان يف بطن احلوت وهو ثالثة أيام وثالث ليالٍ 
  م؟ وأية حّجةفأي وثوق بقي حيصل لعاقل بكم؟ وأي طمأنينة تتفق بنقلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
من الرامة وكان صاحلًا غنياً، ولقد كانت الشريعة اليهودية تقضي بأال تبيت : يوسف الرامي 1

جثة احملكوم عليه باإلعدام على آلة التعذيب، والقانون الروماين جييز لذوي احملكوم عليه باإلعدام 
: ر. (حفز يوسف على طلبه جسد املسيح من القائد بيالطس أن يطالبوا جبسده ويأخذوه وهذا مما

  ).1119قاموس الكتاب ص 
م، وكانت 29احلاكم على فلسطني من قبل احلكومة الرومانية سنة : بيالطس النبطي 2

قيصرية مركز واليته، وقد أقيل من وظيفته لقسوته ونفي إىل فرنسا ومات هناك، ويعتقد النصارى 
  ).208، 207: املرجع الّسابق، ص. (كمة املسيحبأنه متت على يده حما 

وكان املسيح قد أخرج منها سبعة شياطني، فلذلك اتبعته، وكانت معه وقت : مرمي اجملدلية 3
املرجع الّسابق، . (وقد شرفها املسيح حبديثه معها بعد قيامته - على حّد زعمهم  - الصلب والدفن 

  ).207: ص
  .16، 15إجنيل مرقس إصحاح  4
حسب زعم النصارى  - يت بيان املزيد من التناقض يف قضية دفن املسيح ومكثه يف القرب سيأ 5

  .يف الباب الرابع من هذا الكتاب إن شاء اهللا - 
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  !.لكم على تصحيح مذهبكم يف القتل والصلب بعد صدور هذا الكذب الشنيع؟
فإذا كان هذا حتريفكم يف أمر يتعلق بالعدد مما ال تعظم فيه املؤنة ومل تشتد الكلفة، فكيف 

وحنن إذا انتهينا معكم إىل ذكر القتل والصلب أريناكم غلطكم يف دعوى ! يوثق بكم فيما وراءه؟
سيح وصلبه وأبدينا لكم من األناجيل اليت بأيديكم ما يدل على خالف ما صرّمت إليه قتل امل

وأرشدناكم إىل وجه االستنباط منه؛ رجاء األجر فيكم واملثوبة يف هداية بعضكم، وتبصرة وإيضاحاً 
. }َلِكن ُشبَِّه َهلُمَوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه وَ {: إلخواننا املسلمني،وتعريفاً هلم مصداق قول ربنا جل امسه

  ].157: سورة النساء، اآلية[
حضر إىل يسوع مجع كثري وليس : "معجزة دالة على نبوة املسيح عليه السالم، قال مىت - 9

فرفع بصره إىل السماء ودعا وبارك على  1]وحوتان[مخس خبزات ) ب/1/46/ (عنده إّال 
  .2"الطعام فأكل اجلمع وشبعوا وفضلت كسر كثرية

ا من غري أن يكون هلا إن قد  ا قُيدت يف اإلجنيل هي وأخوا ح اليهود يف هذه اآلية وزعموا أ
فما يؤمنكم أن يكون أيضًا قد قيل يف كتاب التوراة اليت بأيديكم ما ليس له : صحة، فيقال هلم

ديانة صحة وال حتقيق؟ فإن زعموا أن أسالفهم الذين نقلوا إليهم خوارق التوراة انتهوا يف الثقة وال
الناقلون ملعجزات : والصدق واألمانة إىل حّد أمنوا معه هذه الغائلة، أجيبوا مبثل ذلك، وقيل هلم
  .املسيح أيضاً انتهوا من الدين والتقى والعفاف إىل غاية انتفت عنهم أسباب التهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الصواب ما أثبته) حوتني(يف ص  1
  .21- 14/13مىت  2
  لد األولاجمل
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كيف ذلك، وها هو قد رفع : هذه اآلية تدل على ربوبية املسيح، قلنا: وإن قال النصارى
نامل الدعاء، وهذا هو دأب األنبياء وسنة األولياء إذ وجهه إىل السماء وحرك أخالف اإلجابة بأ

/ ُدِفعوا لبثِّ احلّق وإرشاد اخللق رغبوا إىل معبودهم وطبلوا إليه ما حيقق قصدهم ويعرف أممهم 
صدقهم واخلالئق عيال اهللا، والنيب نائب عنه يف إيصال رزقه إىل خلقه، وباجلملة فلو ) أ/1/47(



بإطعام قومه املن : "بوبية مبثل هذه الدعوى جلاز أن يعتقد يف موسىجاز أن يعتقد يف املسيح الر 
فأما املن فكان يسقط على . والسلوى وهم يزيدون على ستمائة ألف نفس سوى النساء والصبيان

األرض الليل كله كصفائح اجلليد أبيض كحب الكزبرة وطعمه كشهد العسل، وأما السلوى فطائر 
وهذا أعجب من . 1"يف عسكر بين إسرائيل حىت مأل الرحاب السمان كان يرتاكم على األرض

فعل املسيح يف احلوتني واخلمسة األرغفة؛ إذ آية املسيح تكثري خبز موجود، وآية موسى إيصال خري 
  .مفقود وقد اشتملت التوراة على عدة من اخلوارق مل يأت املسيح بنظريها فنسمح بشطرها

يا معلم ما أعمل : قال رجل ليسوع: "برار، قال مىتعن مقام األ 2بعد ذوي اليسار - 10   
ال تزن، ال . ال تقتل: وما هي؟ قال: احفظ الوصايا، قال: من الصالح ألرث احلياة الدائمة؟ فقال

كل :أكرم أباك وأمك، وأحبب قريبك مثلك، فقال الرجل)ب/1/47/تسرق، ال تشهد بالزور 
إن كنت تريد أن  تكون كامًال : ال املسيحفما الذي بقي علي؟ فق. هذا قد عرفته منذ صباي

  فلما. فاذهب وبع كّل شيء لك وأعطه للمساكني ليكون لك كْنزاً يف السماء وتعال اتبعين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكذلك فعل غريه من أنبياء بين إسرائيل يف إطعام اخللق الكثري )11(سفر العدد إصحاح  1
، وامللوك الثاين )17(ا و اليسع، حيث ذكر ذلك يف سفر امللوك إصحاح من الشيء اليسري كـ إلي

  ).4(إصحاح 
  .الغىن واليسر 2
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احلق أقول لكم، إن : ضى حزيناً؛ ألن ماله كان كثرياً، فقال املسيحمسع الرجل هذا الكالم م

من يقدر على : دخول اجلمل يف سم اخلياط أيسر من دخول الغين ملكوت اهللا، فقال التالميذ
األنبياء إمنا بعثوا . أما عند الناس فما يستطاع هذا، وأما عند اهللا فكل مستطاع: هذا؟ فقال هلم

  .1"تفرغ للموىل والتزود للعقىببالزهد يف الدنيا وال
: وهذا الكالم من املسيح دال على نبوته ورسالته وفيه ما يهدم قاعدة من قواعد النصارى وهو

جعله حفظ وصايا اهللا املذكورة يف هذا الفصل سبب اخلالص وإرث احلياة الدائمة من غري حاجة 



اخلطيئة إالّ قتل املسيح وسفك دمه  وعند النصارى أن الناس ال خيلصهم من. إىل قتل املسيح وصلبه
من أجلنا معشر الناس ومن أجل خالصنا نزل املسيح من ): "أ/1/48/ (إذ يقولون يف األمانة 

وهو ذا املسيح يكذب تلك األمانة ويزري على من أَلَّفها إذ ". السماء وجتسد وولد وقتل وصلب
قف اخلالص على ما هذوا به يف األمانة جعل اخلالص منوطًا حبفظ وصايا اهللا وأتباع أمره، ومل يو 

ال : اليت هي يف احلقيقة خيانة، والشريعة اليت هي إلضاعة الشريعة ذريعة، فهالَّ قال املسيح للرجل
ترث احلياة الدائمة حىت تعتقد ربوبييت وتدين بألوهييت وتعتقد أين إله حّق من إله حّق من جوهر 

كما   - كل شيء وأين إله مسجون يف إنسان أو مّتحد به   اهللا، وتعرتف بأين أتقنت العوامل وخلقت
م وتسبيحة دينهم؟   !.لفقوه يف شريعة إميا

: ويغشاه؛ إذ هو القائل يف إجنيله ويف أدعية ربّه تعاىل 2وحاشاه حاشاه أن يناط به هذا الوَضر
  .3"أنت اإلله احلّق وحدك الذي أرسلت يسوع املسيح"

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27- 9/16مىت  1
  ).634القاموس ص :ر. (الوسخ، وما تشمه من ريح جتدها من طعام فاسد:الوضر 2
  .17/3يوحنا  3
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أحب اهللا من كّل قلبك ومن كل : "وقال لرجل وهو يوصيه. 1"حل إّال اهللا وحدال صا: "وقال

أنا ذاهب إىل إهلي :"وقال). ب/1/48. / (2"قوتك ففي هذه الوصية مجيع وصايا األنبياء
فمن أين جاءت . 4فهذه نصوصه يف التوحيد ونفي التثليث. يقول ذلك للحواريني. 3"وإهلكم

  .ل اهللا العصمةأسأ. 5!النصارى هذه الداهية؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18/18، لوقا 10/17، مرقص 17، 19/16: ورد النص يف مىت 1



إن : "، أن املسيح قال23/9، وورد أيضًا فيه 37- 22/35ورد النص يف إجنيل مىت  2
هلنا الّرّب إ: "، قول املسيح12/30ويؤّكده ما ورد يف إجنيل مرقص ". أباكم واحد يف السماوات
  ".إله واحد، وليس آخر سواه

  .20/17يوحنا  3
نصوص كثرية  - اليت يؤمن النصارى بقدسيتها  - لقد وردت يف أسفار العهد القدمي أيضًا  4

، قول اهللا 2، 20/1ما ورد يف التوراة سفر اخلروج : منها. تصرح بوحدانية اهللا وتنفي الشرك عنه
من أرض مصر بيت العبودية ال يكن لك آهلة أخرى  أنا الّرّب إهلك الذي أخرجك: "لبين إسرائي

وقد ورد التوحيد فـي سفر ". الّرّب إهلنا ربٌّ واحدٌ : "ويف سفر التثنية أيضًا قول موسى". أمامي
  .، وغري ذلك كثري2/10، وسفر مالخي 45/5أشعياء 

للمؤلِّف وغريه أن وبعد ذلك التصريح بوحدانية اهللا يف التوراة وأسفار األنبياء و األناجيل، فإّن 
من أين تسرب التثليث إىل دين التوحيد الذي جاء به  - يستاءل مندهشًا ومنكرًا على النصارى 
  !.املسيح عليه السالم مع عدم الدليل عليه؟

لإلجابة عن تساؤل املؤّلف ودهشته ينبغي لنا أن نتعرف تاريخ الديانات الوثنية وتعدد اآلهلة  5
  :حنرافهم، وخالصة ذلك ما يأيتوتاريخ النصارى وأسباب ا

أن ظهور التثليث كان حتديدًا لتعدد اآللة املبالغ فيه أحيانًا عند الديانات الوثنية القدمية،  - 1
  .ولعل البابليني هم أّول من قال بالثالوث يف األلف الرابع قبل امليالد

ة، والوحدة يف التعدد يف وحد: "نشأ مذهب عند اهلنود وسط بني التوحيد والتثليث هو - 2
". برامها وفشنو وسيفا: "، وقد قالوا به قبل ظهور املسيح بأكثر من ألف عام، فكان عندهم"تعدد

م ثالثة جوانب إلله واحد   .ويعدو
: عبادة الثالوث املصري املكون من - زمن بطليموس األّول  - وظهر يف اإلسكندرية  - 3

  .احدوكان هيئات ثالث إلله و " سريابيس وإيزيس وحورس"
االضطهادات اليت نزلت بالنصارى من اليهود والرومان أدت إىل قتل علماءهم وحتريق   - 4

ا وتفريقهم واستتارهم، كل ذلك كان من أسباب احنرافهم ونفوذ األهواء  كتبهم ومنع قراء
م لتحل    .حمل العقائد الصحيحة - مع الزمن  - واألساطري والبدع إىل قلو

وقد كان عارفًا بالفلسفة اإلغريقية ومدرسة  - اهره بالنصرانية ظهور بولس اليهود وتظ - 5
  .ووضعه بذور التثليث بالدعوةإىل تأليه املسيح وبنوته هللا- اإلسكندرية



ظهر يف مدرسة اإلسكندرية جتديد مذهب أفالطون على يد أفلوطني وخالصة فلسفته  - 6
  :اليت اعتنقها الكثريون من الرومان

  .د أو األّولقمة الوجود هو الواح - أ
  .شبيه به) عقل(الشيء احملدث عند  - ب
ثالثة يف واحد : "وبعبارة أخرى سهلة). نفس(وهذا يفيض بدوره فيحدث صورة منه هي  - ج

  ".وواحد يف ثالثة
مث إّن التاريخ يروي لنا أنه يف القرن الثاين والثالث والرابع امليالدي قد دخل الرومان واملصريون 

ة، وكثري منهم دخل النصرانية ويف رأسه تعاليم الوثنية الرومانية، والفلسفة أفواجًا يف النصراني
  .األفالطونية احلديثة مل ختلع منه، وهؤالء وال شّك أثر تفكريهم يف النصرانية

م وتقريره أللوهية املسيح والتثليث، مث احنياز 325انعقاد جممع نيقية املسكوين عام  - 1
وكان . إىل ذلك الرأي وتأييده جباه السلطان وقوة السنان - ن وثنياً الذي كا - اإلمرباطور قسطنطني 

  .لنشره تلك العقيدة أكرب األثر يف انتشارها واعتبارها الدين الرمسي لإلمرباطورية الرومانية
بذلك يتبّني لنا الرتابط الوثيق بني النصرانية املنحرفة والديانات الوثنية والفلسفية السابقة عليها  

َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك {: القرآن الكرمي عليهم من قبل، فقال تعاىلكما حكم 
سورة التوبة، . [}قـَْوُهلُْم ِبَأفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َقاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

  ].30: اآلية
، إلبراهيم مدكور، حماضرات يف النصرانية ص 19- 6يخ الفلسفة ص تار  - للتوسع : ر(
حمّمد طاهر التنري، املسيحية  - ، أليب زهرة، العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية 154، 39- 33
، أمحد السقا، 89، 88أمحد شليب، أقانيم النصارى ص . ، د133- 130، 108ص 

ٌ◌ عليها، للمهتدي نصر 140- 135النصيحة اإلميانية ص    ".املتطبب وتعليقات الطالب احملقِّ
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اً، فمنهم من انقسم الناس يف وقته أقسام: اعرتاف أهل زمانه بنبوته واستجابتهم لدعوته - 11
يرميه باخلنا وبنوة الزىن، ومنهم من اعرتف بنبوته واستجاب لدعوته، ومنهم من أدركته النفاسة 



: وخشي أن يستلب الرئاسة، وداء احلسد مىت استوىل على اجلسد فسد، وهو داء قدمي من يوم
  ن أّيب،يا رسول اهللا أرفق بعبد اهللا ب: 2قال رجل من الصحابة. 1)أخرج منها فإنك رجيم(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
َها َفِإنََّك َرِجيمٌ {: اقتباس من اآلية الكرمية 1   ].34: سورة احلجر، اآلية. [}َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ
  .هو سعد بن عبادة رضي اهللا عنه 2
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، فرفق 1فواهللا لقد جاء اهللا بك وإنا لننظم له اخلرز لنملكه علينا، فإنه لريى أنك استلبته ملكاً 

  .به عليه السالم كما علم ومل يعرض له حىت اخرتم
حش فركب وفرش ملا دنا يسوع وأصحابه من أورشليم أرسل من جاءه بأتان وج: "قال مىت

م فارجتَّت املدينة لدخوله وقال اجلمع هذا يسوع النيب الذي من ناصرة اجلليل، فدخل :الناس له ثيا
هيكل اهللا وأخرج الباعة الذين فيه وأمر برفع موائد الصيارف وكراسي باعة احلمام ) أ/1/49/ (إىل 
متوه مغ: وقال   .2"ارة للصوص وكل مفسدمكتوب أن بيت اهللا بيت الصالة يدعى، وأنتم صريَّ

صبوا : "هذا الفعل من املسيح قريب من قوله عليه السالم حني بال األعرايب يف املسجد: قلت
  .3"عليه َذنُوباً من ماء، إن املساجد مل ُتَنب هلذا، إمنا بُِنيت للصالة والذكر

أن : فيهو . هو نيب من األنبياء: أن أحسن أقوال الناس فيه كان قول من يقول: ويف الفصل
إن املسيح من : "املسيح احتاج أن يركب محارًا من التعب واإلعياء وذلك يكذب األمانة إذ تقول

وقد خلق اهللا اخللق يف ستة أيام وما مسَّه من لغوٍب، فكيف يفتقر َمْن هو ِمن جوهره ". جوهر اهللا
  .جنيل عن جربيلوإمنا هو على احلقيقة من جوهر أبيه يعقوب، كما نطق به اإل! إىل املركوب؟

  :ومن الداللة على نبوته إقراره من ينطق بنبوته على ذلك وترك اإلنكار عليه - 12
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

والبخاري يف كتاب التفسري ). 2/270السرية النبوية : ر. (أخرجه ابن إسحاق خمتصراً  1
ل، والبيقهي يف يف ساق طوي 3/1422، ومسلم )8/230فتح الباري : ر(، )15(باب 

، كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبري عن أسامة بن زيد رضي اهللا تعاىل 2/576الدالئل 



  .فذكره بنحوه... عنهما
  

  .14- 21/1مىت  2
، 1/322فتح الباري : ر(، )58، 57(أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب  3
واللفظ . رضي اهللا عنه، عن أنس بن مالك 3/111، وأمحد 237، 1/236، ومسلم )323
  .ملسلم
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ومها يتحدثان يف أمره وأمر ) ب/1/49/ (صحب يسوع بعد قيامه رجلني: "قال لوقا يف إجنيله

يسوع الناصري كان : َمن تذكران؟ وكانت أعينهما ممسوكة عن معرفته، فقاال: هود فقال هلماالي
  .1"رجًال نبياً قوياً باألعمال، فلم ينكر عليهما وسار معهما فأضافاه وبات عندمها

فكيف يُقرِّمها على الكفر أنه إله ورّب كما يقول النصارى؟ وَهالَّ نبههما وعرَّفهما خطأ ما 
فقد كان يقاوم اليهود يف احملافل وخيزيهم ويلعنهم فياجملالس ! كيف يسكت على ما ال جيوز؟ف. قاال

وحياققهم فيما ال تعم به البلوى، فكيف  2وال يغتفر هلم الزلل وال يغطي منهم على اخلطأ واخلطل
نبوته وكيف يداهن الرجلني ويسمح هلما يف أن يعتقدوا ! جيوز أن يسامح يف أمر يتعلق بالربوبية؟

م وخالقهم وإهلهم ويؤخر البيان عن وقت حاجتهم إليه، وهو يف الساعة اليت أزمع فيها  وهو ر
على مفارة أهل األرض وقد صار هلما عليه  مع حّق العبودية حّق الرفاقة واسرتسال الصحبة واملبايتة 

املداهنة يف الدين ال و ). أ/1/50! / (وهو يسمعهما يشهدان أن املشيح كان نبّيًا قويًّا باألعمال؟
تليق مبثل املسيح مع أنه ال حاجة به يف تيك الساعة إليهما، فإقرارمها على ما قاال ومسايرته هلما 
ومبيته عندمها تناوله طعامهما رضا بقوهلما فيه وحكمًا بصحة ما ذهبا إليه من نبوته، فكيف مل 

  !.ترض النصارى له مبا رضي هو لنفسه من أهل زمانه؟
: جاء إىل يسوع رؤساء الكهنة فقالوا: "قال مىت: دليل على نبوته من مفهوم قوله - 13   

وأنا أسألكم عن كلمة : بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن الذي أعطاك هذا السلطان؟ فقال يسوع
  معمودية يوحنا من أين هي؟ أمن اهللا أم: واحدة



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ؤلِّف النص باملعىن، ولكن مل يُذكر يف لوقا أو غريه أن ، وقد أرد امل29- 24/13لوقا  1

  .املسيح بات عند الرجلني
  ).181خمتار الصحاح ص : ر. (املنطق الفاسد املضطرب: اخلطل 2

  اجمللد األول
                                    

194  |496  
=========================================  

  ت نبوته وحتقيق رسالتهيف إثبا: الباب الثاين
: وأنا أيضًا ال أعرفكم بأي سلطان أفعل ما أفعل، مث قال: فقال. ال نعلم: من الناس؟ فقالوا 

احلق أقول لكم إن الزناة والعشارين سيسبقونكم إىل ملكوت اهللا، جاءكم يوحنا بطريق العدل فلم 
  .1"تؤمنوا به والعشارون والزناة آمنوا

ّل على بنوته إذ جعل أفعاله وأفعال حيىي بن زكريا خترج من مشكاة هذا القول مبفهومه يد  
/ واحدة، ويف هذا الكالم ما يهدم على النصارى قطبًا من أقطاب كفرهم، وهو ما حكيناه عنهم 

من أنه ال خيرجهم من اخلطيئة اليت ورطهم فيها أبوهم آدم إّال قتل املسيح، وها هو ) ب/1/50(
ين يسبقون اليهود إىل امللكوت بالتوبة واالنصباغ يف معموديته ومعمودية يقول إن الزناة والعشار 

يوحنا، ومل حيوجهم إىل غري ذلك، ومل يُرِج خالصهم إىل قتله وصلبه كما يهتف به النصارى، بل 
  .جعل التوبة وحسن االتباع كافياً يف ذلك

قال له : "قال مىت: الرسلومن الدليل على نبوته دعاؤه إىل اهللا سبحانه أسوة غريه من  - 14  
أعظم الوصايا يف الناموس أن حتّب الرّب إهلك : يا معلم، أميا أعظم الوصايا يف الناموس؟ قال: قائل

  .2"من كّل قلبك ومن كّل نفسك ومن كّل فكرك ومن كل قوتك ففي هذا مجيع نواميس األنبياء
أعظم الوصايا يف الناموس ": لو كان األمر على ما يعتقد أهل الضالل لقال للرجال: قلت  

وأعظم النواميس ! أن حتب الثالوث والصليب، كال واهللا، وأين هذا اهلذيان من نواميس األنبياء؟
/ توراة موسى مث داود مث أشعيا وقد فليناها طرقًا ترتى وتصفحناها بطنًا وظهراً، فلم نر فها 

تنكب التوحيد أشد تشديد حىت  ما يدعيه النصارى أصًال البتة، ولقد شددت على من) أ/1/51(
  أميا: "قالت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .33- 21/23مىت  1
حتب الّرّب إهلك من كل قلبك ومن كّل نفسك : قال له يسوع: "وفيه. 40- 2/34مىت  2

اتني  - هذه هي الوصية األوىل والعظمى  - ومن كّل فكرك  والثانية مثلها حتب قريبك كنفسك، 
  ".يتعلق الناموس كله واألنبياءالوصيتني 
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  .1"نفس أشركت مع اهللا غريه يف حبها فأهلكوا تلك النفس من شعبها

يا : قال يسوع املسيح وهو خيطب البلد: "املسيح، قال مىت دليل صحيح على نبوة - 15
أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها كم من مرة أردت أن أمجع بنيك حولك  

  .2"كما جتمع الدجاجة فرارجيها فلم يريدوا
م كانوا يتوثبون عليه يف اجملالس بأورشليم  يريدون قتله، إذ كان وجه الداللة من هذا الكالم أ

وقد قتلوا عدة . يفحمهم باحلجج فرمبا تناولوا احلجارة ليحصبوه فيتوارى وخيرج من بينهم ويذهب
ا، فكأنه يقول ، واخلطاب للبلد واملراد أهلها، "تريدون قتلي كما فعلتم مبن تقدمين: "من أنبيائهم 

نه مساها قاتلة األنبياء ومل يقل يا قاتلة والقول بنبوته ألزم على قول النصارى إنه قتل بأورشليم؛ أل
اإلله، ويف الكالم ما مينعهم من اعتقاد ربوبيته؛ ألنه أراد مجعهم على اإلميان فلم تنفذ إرادته، وَمْن 

سبيله فال يصلح للربوبية؛ فقد شهد على نفسه بالعجز عن مجعهم على الدين ) ب/1/51/ (هذا 
أيها األب كّل شيء بقدرتك اصرف عين هذا : "يقول يف دعائهواهلدى، وأوىل ذلك لربّه عزوجل إذ 

  .كما تقدم". الكأس
م وقصرت إرادته، إذ قال    إنه أراد أن : والعجب أن املسيح أراد وأراد اليهود فنفذت إراد

وهذا فاعلم حال األنبياء . جيمعهم، فلم يريدوا هم، وإله تقصر إرادته وتنفذ إرادة عدّوه إله ضعيف
َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهم َوَلِكَن اهللا يـَْهِدي َمْن {: ر قومهم، قال اهللا تعاىل لنبّيه عليه السالممع كفا

  :وقال]. 282: سورة البقرة، اآلية. [}َيَشاءُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، ويف شفر التثنية )34، 20(ورد حكم القتل على املرتد املشرك يف سفر اخلروج إصحاح  1
  ).17، 13( إصحاح
  .13/37مىت  2
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  ].99: سورة يونس، اآلية. [}أََفَأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ {

هذا الكالم إثبات مزية ملوسى عليه السالم، وذلك أن موسى عليه السالم أراد مجع قومه ويف 
على اإلميان فاستجابوا وأذعنوا، وأمرهم بالنفر معه فسارعوا وظعنوا، فأخرجهم من مصر وجلَّلهم 
م امللوك فلم يغلب، وقه م البحر، ورفع عنهم السيف بعد أن بلغ النحر، وقاتل  ر النصر، وشّق 

فما نرى موسى إّال كان أحّق أن يُدَّعى له ما ادُّعي يف . العمالقة واجلبابرة ومل يقتل ومل يصلب
وبني دعواهم أنه " يا قاتلة األنبياء: "فلو أن النصارى مجعت بني قوله للبلد). أ/1/52. / (املسيح

ا ملا وسعهم إال القول بنبوته ولكن أفهام القوم بعيدة عن هذا النمط ، قريبة من السقط قتل 
نؤمن بالّرّب : "أال ترهم كيف مجعوا يف االعتقاد بني األضداد فقالوا يف تسبيحة أمانتهم. والغلط

فبينا هم !". أيسوع املسيح الذي أتقنت العوامل بيده وخلق كّل شيء وقتل وصلب أيام هريدوس؟
  !.ينعتونه بالّرّب اجمليد إذ وصفوه بُذلٍّ ما عليه مزيد

. ادة أشعيا للمسيح عليهما السالم بالنبوة والرسالة وتكذيب اليهود فيما قرفوه بهشه - 16   
جاء يسوع إىل الناصرة حيث ترىب ودخل كعادته يف جمامعهم يوم السبت ليقرأ فدفع إليه : "قال لوقا

روح الّرّب علّي من أجل هذا مسحين وأرسلين ألبشر : "سفر أشعيا النيب فلما فتحه إذ فيه مكتوب
ملساكني، وأشفى منكسري القلوب، وأنذر املأسورين بالتخلية، والعميان بالنظر، وأبشر بالسنة ا

اليوم كمل : اخلادم فجعلوا ينظرون إليه، فقال) ب/1/52/ (مث طوى السفر ودفعه إىل ". املقبولة
  !أليس هذا ابن يوسف؟: فجلعوا يقولون, هذا املكتوب يف مساعكم
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  .1"احلّق أقول لكم إنه ال يقبل نيب يف مدينته وعند عشريته: فقال
الّرّب  فهذه بنوة من أشعيا على تصديق املسيح يف دعوى النبوة والرسالة، وقد ذكر أن روح

عليه، وهو نزول روح القدس الذي هو العلم واحلكمة والواصلة إليه مع امللك، كقول اهللا يف التوراة 
الذي من سبط يهوذا ورفيقه الذي من سبط دان ومها  2يصنع لك قبة الزمان بصلئيل: "ملوسى

ما روح اهللا بالعلم واحلكمة امتأل من روح  إن يوحنا بن زكريا: "وكقول اإلجنيل. 3"اللذان مأل
  .4"القدس وهو يف بطن أمه

كان ينتظر عزاء إسرائيل وكانت روح القدس حتل   5إن مسعان: "وكقول املسيح يف اإلجنيل
. فهذه الروح مىت حلت على آدمي تنبأ أو نطق باحلكمة وذلك مشهور عند أهل الكتاب. 6"عليه

سورة اجملادلة، . [}أَيََّدُهم ِبُروٍح مِّْنهُ وَ {: وقد حكينا قول اهللا يف الكتاب العزيز يف حّق املؤمنني
  ].22:اآلية

) أ/1/53/ (اخرج إىل بقعة كذا وكذا، فخرجت : قال اهللا يل: "وقال أشعيا النيب يف كتابه   
فهذه الروح مىت جاءت نبيًا كانت وحياً، ومىت . 7"فجاءت الروح فدخلت يفَّ فأقامتين على رجلي

  سته إهلاماً عن اهللاجاءت ولياً من أولياء اهللا أك
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بألفاظ متقاربة24- 4/16لوقا  1
  .والتصويب من نص التوراة) يصل أل: (يف األصل 2
  .32- 35/30خروج  3
  .15/لوقا  4
. رجل تقي سكن أورشليم، وأوحي إليه أنه سيعيش حىت يرى املسيح: هو مسعان الشيخ 5

  ).483قاموس ص : ر(
  .2/25ا لوق 6
منسوبًا إليه، وقد وهم املؤلِّف رمحه اهللا يف نسبته  24- 3/22ورد النص يف سفر حزقيال  7

  .واهللا أعلم. القول إىل أشعيا وكتابه، ولعله من الناسخ
  اجمللد األول

                                    



198  |496  
=========================================  

  يف إثبات نبوته وحتقيق رسالته: الباب الثاين
نيَ ...{: وجودة وفراسة وصدق توسم قال اهللا يف كتابه العزيز . }ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لِلُمتَـَومسِِّ

  ].75: سورة احلجر، اآلية[
  .2 1]"حمدثني[إن من أميت : "وقال سّيدنا حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا تقولون إذا حضرمت اجملالس فإن روح : "ألصحابه قال  املسيح: وقد قال النصارى تموا  ال 
  .3"أبيكم احلال فيكم هي تنطق عنكم بالعلم واحلكمة

إنه ال يقبل نّيب يف بلدته وعند : "فأما قول املسيح يف آخر الكالم عندما وخزه الناس بأبصارهم
  .، فذلك واضح يف نبوته ملن أراد اهللا هدايته4"عشريته

ن الحظ هذا الفصل يعني اإلنصاف مل يتخاجله الشكوك يف نبوة املسيح وأن واعلم أن م
اعتقادها هو االعتقاد الصحيح، وهلذا جتد كثريًا من عقالء النصارى يضمرون اعتقاد نبوته دون 

ْرَىب، إذ كل مولود يولد على الفطرة 
َ
/ ربوبيته، ولكن ال يبوحون بذلك خشية اجلمهور مع األُنس بامل

  .5فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه )ب/1/53(
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولعل الصواب ما أثبته) حمدثون(يف ص  1
، )6/512فتح الباري : ر(، )54(أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء باب  2
األمم  إنه كان فيما مضى قبلكم من: "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال 2/339وأمحد 

، 4/1864وأخرجه مسلم ". حمدثون، وإنه إن كان يف أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب
: حمدثون: تفسري: "، عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها بنحوه، قال ابن وهب5/581والرتمذي 
  ".ملهمون
  .20- 10/17مى  3
  .4/24، لوقا 13/57مىت  4
ما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لاقتباس من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قا 5

من مولود إّال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة مجعاء هل 
، ومسلم )3/219:ف: ر. (أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز...". حتّسون فيها من جدعاء؟

  .2/315، وأمحد يف مسند 4/2048
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تهم فيما نسبوه إليه - 17 رأى : "قال لوقا: خارق من خوارق نبوته يتحقق به كذب اليهود و

دينة ورآها تبكي وراءه، فـََرقَّ هلا وحتنن عليها، يسوع جنازة شاب واحد ألمه ومعها مجع من أهل امل
لك أقول يا شاب : مث تقدم ومس النعش فوقف احلاملون، فقال يسوع للميت. ال تبكي: وقال هلا

لقد قام فينا نّيب عظيم : فجلس امليت وتكلم فدفعه ألمه وجمدوا اهللا، فقال الناس. قم فاجلس
  .1"وديةفذاع ذلك اليه. وتعاهد اهللا شعبه بصالح

فلعل : فإن أنكر اليهود داللة هذه املعجزة على النبوة وصالحيتها لدعوى الرسالة، قلنا  هلم
على . انقالب العصا حيوانًا ذا عينني ال يدل أيضًا على النبوة، وحيث بطل القول بذلك بطل هذا
ب خشبة أن آية املسيح أوضح يف الداللة وذلك أن إحياء من مات أوثق يف النفوس من اضطرا

فرعون ) أ/1/54/ (وحتركها، مع احتمال السحر والشعبذة، كيف واليهود يزعمون أن سحرة 
م ؟ وذلك متعذر يف إحياء امليت، فقد 2عارضوا موسى وفعلوا مثل فعله على ما يشهد بذلك تورا
  .وضحت نبوته، وأكذب اهللا اليهود وأخزاهم بظهور صدقه

وذلك حجة على ". لقد قام فينا نيب عظيم: (قوهلموقد شهد له اجلمع العظيم بالنبوة وب
م شهدوا له بالنبوة، فكيف يدعي املتأخرون ألوهيته؟ وإمنا ! النصارى، إذ َصحَّ عن خيار أسالفهم أ

طريق من غاب األخذ عمن حضر، فإن زعم النصارى اليوم أن قول ذلك اجلمع ليس حبجة يف 
  .يرهم على ذلك والرضا منهم به وترك اإلنكار عليهماحلجة القاطعة تقر : إثبات نبوته، قلنا هلم

وهل ! إن املسيح عليه السالم أقّرهم على الكفر وقول الباطل؟ - ويلهم  - أفتقول النصارى    
  وكيف يعتقد يف املسيح! تسمية اهللا نبّياً إالّ كتسمية النّيب إهلاً؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اربة، بألفاظ متق17- 7/12لوقا  1
  .سفر اخلروج اإلصحاح السابع: انظر 2
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م معلمًا على ال تدعوا لك: "وهو القائل يف إجنيله! أن يسمعهم ينطقون باحملال وال يرشدهم؟

وال تدعوا لكم مدبرًا يف األرض فإن . "واألنبياء كلهم معلمون. 1"األرض فإن معلمكم هو املسيح
وإذا كان املسيح هو معلمهم ومدبرهم، فكيف تقولون إنه ) ب/1/54". / (مدبركم هو املسيح

م بأنه نيب من  األنبياء مث ال أمهلهم وتركهم خيبطون يف عمياء ويتيهون يف ظلماء وخياطبون رّ
  !.يرشدهم إىل اعتقاد احلّق وقول الصدق؟

فإن اسرتوح النصارى يف دعواهم ربوبيته إىل إحياء امليت أريناهم من كتبهم اليت بأيديهم مجاعة 
م : من أنبيائهم قد أحيوا املوتى مثل إلياس واليسع وحزقيال وغريهم ومل خيرجهم هذا الصنع عن كو

  .عباداهللا تعاىل
إن أولئك كانوا إذا راموا شيئًا من ذلك تضرعوا إىل املسيح وسألوه وطلبوه : النصارى فإن قال

فلعل املسيح كان إذا رام شيئًا من هذه اآليات تضرع . منه املعونة ودعوه، قلبنا عليهم السؤال وقلنا
له، إىل أحد من ذكرنا وسأله ودعاه وطلب منه فهم متقدمون عليه وأرواحهم يف حضرة امللكوت قب

فقد وضح بذلك نبوته واستوى حاله وحال . وهو متأخر عنهم فهو أحّق أن يسأهلم من أن يسألوه
  .من تقدمه من إخوانه األنبياء صلوات اهللا عليهم أجعني

وأنه واسطة بني اهللا وبني عبادة أسوة ) أ/1/55/ (شهادة فولس بنبوة املسيح ورسالته  - 18
أما أنتم فاقرتبتم من جبل صهيون : "الرابعة عشرة إىل العربانينيقال يف الرسالة . غريه من األنبياء

ومن مدينة اهللا أورشليم اليت يف السماء ومن ديوان املالئكة ومن اهللا ديّان اجلميع ومن يسوع املسيح 
  .2"واسطة الوصية احلديثة الذي هو أفضل من هابيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تقاربة، بألفاظ م23/8/10مىت  1
  .، بألفاظ متقاربة24- 12/22رسالة بولس إىل العربانيني  2
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املسيح وألوهيته، بل يشهد بأنه سفري  فهذا فولس مل يدع للمسيح ما يتقوله النصارى من ربوبية

وخيرب بأنه أفضل من هابيل، وكّل تصريح منه خبالف ما . 1وواسطة بني اهللا وبني عباده يف الوصية
  .ذهب النصارى إليه

ُأيت املسيح مبجنون ال يسكن : "بيان أنه كان يضيف ما يفعله إىل اهللا تعاىل، قال لوقا - 19
فأمره . يا يسوع سألتك باهللا وال تعذبين: لما رأى يسوع خّر بني يديه وقالإّال املقابر ال يلبس ثوباً ف

اذهب وأخرب بالذي صنع : أن خيرج من الرجل فخرج، مث أفاق الرجل وسأل يسوع الصحبة فقال له
  .2"فذهب فجعل ينادي بذلك يف املدينة. اهللا بك

/ أمره بإشاعة طلب الرجل صحبة املسيح فصرفه وعرفه أن الشفاء من اهللا و : قلت
فإن قال . بالذي صنعت بك: ومل يقل. أخرب بالذي صنع اهللا بك: شكر اهللا، فقال) ب/1/55(

  .ال فرق بينهما، إذ كان املسيح هو اهللا، واهللا هو املسيح: النصارى
يا يسوع أسألك باهللا، فقد عرف اهللا : فاجملنون إذاً أعقل وأعرف باهللا منكم؛ إذ يقول: قلنا هلم

وأدرك التفرقة بني اإلله املقسم به وبني اإلنسان  4]حدٍ [وعرف املسيح على  3]حدً [ى تعال عل
  !.وأنتم تقولون إن اإلله هو اإلنسان واإلنسان هو اإلله، فأيكم أوىل باجلنون؟. املقسم عليه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: قلت. اهـ". للتوراة فاعلمه": اإلجنيل؛ ألن الوصية القدمية هي: الوصية احلديثة هي: يف ش 1
  .العهد القدمي، والعهد اجلديد: التعبري املعاصر هو

  .وقد ذكره املؤلِّف باملعىن. ، يف سياق طويل39- 8/27لوقا  2
  ).حدن: (يف ص 3
  ).حدن: (يف ص 4
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النحاس وغريها؛ إذ طريق  1]حية[إن طرق اليهود إىل هذا شيئًا من الطعن انعكس عليهم يف 

  .ثبوت الكّل واحد، فاالعرتاض على نوع منها يعود على سائرها، وال سبيل إىل رّد شيء منها



وبعثهم إىل كّل  2]رجالً [اختار يسوع سبعني " :دليل على رسالته من لفظه، قالو لوقا - 20
احلصاد كثري واحلصادون قليل، اطلبوا إىل صاحب الزرع أن يرسل فـََعَلة : موضع أزمع أن يأتيه، وقال

/ من مسع منكم فقد مسع مين، ومن شتمكم فقد شتمين، ومن شتمين فإمنا يشتم : حلصاده مث قال
  .3"َمْن َأْرسلين) أ/1/56(

  .ذلك دليل على الربوبية ألن إرسال الرسل إىل اخللق دليل على ما قلناه: صارىفإن قال الن
أما بعث السبعني فليس فيه مسرتوح لكم، فقد اختار موسى سبعني رجًال من قومه : قلنا هلم

م إلبالغ بين إسرائيل فنبأهم اهللا بربكة اختياره فصاروا أنبياء   .4وند
م كانوا أنبياء مؤّيدين باملعجزات؟ ولعل فأما السبعون الذي اختارهم املسيح  فمن سلم لكم أ

املسيح عليه السالم إمنا اقتدى بسنة موسى يف اإلرسال والعدد، فاملسيح عليه السالم نيب ورسول 
رسول، فقد أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجاعة من  5]للرسول[وال ميتنع أن يكون 

  .أصحابه إىل ملوك األرض
  دليل على". من شتمين فإمنا يشتم من أرسلين: "قوله: ل النصارىفإن قا   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) احلية(يف ص  1
  .والصواب ما أثبته) رجل(يف ص  2
  .16، 2، /10لوقا  3
ا أنبياء يعتقد النصارى أن احلواريني والسبعني رسوًال الذين اختارهم املسيح لتبليغ دعوته كانو  4
أما حنن املسلمني فنعتقد أنه ليس بني النّيب صلى اهللا عليه . وكذلك بولس امللقب بالرسول. ورسالً 

كما ورد ذلك احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم . وسلم وبني املسيح عليه السالم نّيب أو رسول
أنا : "م يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عن ابن هريرة رضي اهللا عنه قال 4/1837

  ".أوىل الناس بابن مرمي؛ األنبياء أوالد عالت وليس بيين وبينه نيبّ 
  .إضافة يقتضيها السياق 5
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  .لذي نقول بها 1االّحتاد
أفتقولون إن السبعني اّحتدوا . ،دليل على اّحتادهم باملسيح"من شتمكم فقد شتمين:"وقوله:قلنا

  .جبسد املسيح؟فإن تراعنواوادعوا ذلك
بذات اهللا إذ اكانوا قد اّحتدوا ) ب/1/56/ (فيلزم على ذلك أن يكونوا قد اّحتدوا : قلنا هلم

  .لكفإن التزموا ذ. مبن اّحتد به املسيح
رِسل هو الرسول، : قلنا

ُ
فالسبعون هم اهللا تعاىل، واهللا هو السبعون، والرسول هو املرِسل وامل

فكيف تقولون إنه ! أليس قد اعرتف املسيح بأن غريه أرسله؟: مث نقول للنصارى. وهذا هو اجلنون
ا ولكن االعتقاد مّنا وحنن ال نلتزمها فيلزمنا الّذّب عنه 2هذا اعتقاد طائفة: هو نفسه؟ فإن قالوا

. وال نقول هو اهللا نسفه وال يعبد أن يرسل اله ابنه إىل عباده 3املرضي عندنا أن املسيح ابن اهللا
نؤمن باملسيح اإلله : "أمل تقولوا يف األمانة: "فحينئذ حيسن أن نعيد عليهم بعض ما مضى لنا ونقول

سماء وجتسد وولدته مرمي وقتل احلّق الذي أتقن العوامل بيده وخلق كّل شيء الذي نزل من ال
يا ربنا املسيح الذي ذاق املوت من أجلنا ونزل من السماء : "أمل تقرؤوا يف صلواتكم!". وصلب؟

  !".خلالصنا ال تضيع من خلقت بيديك؟
اليدين اليت ) أ/1/57/ (إن : أمل ينقلوا عن إفرمي من أسالفكم وكبار مشائخكم قوله   

على اخلشبة، وإن الشَّرب اليت مسحت السماوات هي اليت ُعلقت جبلت طينة آدم هي اليت مسرت 
وإذا كانت صلواتكم ! على الصليب، وإن من مل يقل إن مرمي ولدت اهللا فهو حمروم من والية اهللا؟

  وأمانتكم وأقوال مشاخئكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ميقصدون به اّحتاد الالهوت بالناسوت يف املسيح عليه السال 1
هي طائفة اليعقوبية وسيأيت احلديث عنها، وقد أشار القرآن الكرمي إىل اعتقاد هذه الطائفة  2

  ].17:سورة املائدة، اآلية.[}َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ {: بقوله تعاىل
َوَقاَلِت النََّصاَرى {: كرمي بقوله تعاىلهذا اعتقاد طائفة النسطورية، وقد أشار القرآن ال 3

  ].30: سورة التوبة، اآلية. [}...اْلَمِسيُح اْبُن اللَّهِ 
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إن اهللا نبأه : "ذبتم يف هربكم مما ألزمناكم وصدق املسيح يف قولهمصرحة بذلك فقد ك

  ".وأرسله
فال يبعد أن يرسل اهللا ابنه، وتسمية اهللا أبًّا واملسيح ابناً، فنحن نسأهلم ما تعنون : "وأما قوهلم

فة ذه النبوة؟ أجمرد تسمية وتشريف أم ملا خّصه به من اآليات واخلوارق أم تريدون البنّوة املعرو 
  املألوفة؟

ذا التشريف : إّن ذلك جمرد تسمية وتشريف، قلنا: فإن قالوا فال اختصاص للمسيح 
وال مزية له على غريه؛ فقد ّمسى اهللا يعقوب ابنًا وّمسى داود ابنًا وّمسى الصاحلني وأوالد . والتسمية

  .األنبياء أبناء بزعمكم
يقول ذلك لفرعون يف عّدة . 1"ل ابين بكريإسرائي: "فرويتم أنتم لنا عن اهللا يف التوراة قوله

  .مواضع
جّداً نكحوا منهم ) ب/1/57/ (ملا رأى بنو اهللا بنات الناس حسانًا : "وقال يف السفر األّول

  .2"على ما أحبوا وأرادوا فغرقهم اهللا بالطوفان
د استوى فق. 4"أنا ذاهب إىل أيب وأبيكم: "وقال املسيح. 3"داود حبييب: "وقال يف املزامري   

وإن أردمت البنوة املعروفة املألوفة بني . املسيح وغريه يف هذا التشريف وترجح إسرائيل بالبكارة عليه
الناس وهي املّتخذة من الزوجية واململوكة، على معىن أن املسيح انفصل من من اهللا، فكيف يصّح 

مث ذلك باطل بنّص اإلجنيل؛  !هذا؟ وإمنا ينفصل اجلسم من جسم مثله والباري منَـزَّه عن  اجلمسية؟
  فكيف تقولون. 5"إن املسيح من روح القدس: "إذ قال لوقاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4/22سفر اخلروج  1
  .2، 6/1تكوين  2
  .2/7مزمور  3
  .20/17يوحنا  4
  .1/35لوقا  5
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  .فقد بطل مقصودكم من البنوة على كال القسمني! إنّه منفصل من ذات اهللا؟
ا ابنًا على: وإن قالوا احلقيقة، وغريه  1إمنا استحق املسيح البنوة ملا اّحتدت به الكلمة فصار 

  .فبقي ابناً على سبيل التشريفممن ذكرمت مل يّتحد به 
م يقولون: قلنا ا؟ فإ الكلمة هي العلم : أخربونا عن هذه الكلمة، ما هي؟ وما الذي تعنون 

/ أليس من حكم الصفة أن ال تفارق الذات : أو النطق وال يعدلون عن ذلك، فيقال هلم
ا فإذا كان العلم أو النطق هو صفة لذات الباري) أ/1/58( تعاىل فال تفارقه إالّ  املوصوفة 

  .وخيلفها ضّدها وهي اجلهل أو اخلرس
ناقصًا وذلك  2فإن كان علم الباري قد انفصل أو نطقه وقام بغريه فقد صار القدمي ماوقاً 

وإن كان علم اهللا مل يزايله وكالمه مل يفارقه، فال حقيقة هلذا االّحتاد . مستحيل على اهللا سبحانه
لنفس قليًالفلنرجع إىل إيثار االختصار؛فإن هذه الفرقة أنزر شأنًا من أن قد أطلبت ا.الذي تدَّعونه

  .حيتفل هلا
جلس : "إيثاره اهللا على ما سواه وذلك دأب النبيني من إخوانه عليه السالم قال لوقا - 21

ا وقالت طوىب للبطن اليت محلتك : يسوع يومًا يتكلم على تالميذه فرفعت امرأة من اجمللس صو
  .4"مهًال طوىب ملن يسمع كالم اهللا فيحفظه: فقال هلا املسيح. اليت أرضعتك 3]وللثديني[

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ونّصه14، 2- 1/1إىل ما ورد يف إجنيل يوحنا  - يف قوهلم ذلك  - يشري النصارى  1

... بدء عند اهللايف البدء كان الكلمة، والكلمة كان من عند اهللا، وكان الكلمة اهللا، هذا كان ال"
  ".والكلمة صار جسداً، وحّل بيننا، ورأينا جمده جمداً كما لو حيد من اآلب مملوءاً نعمة وحقاً 

  
وقُ  2

ُ
: ر. (محقى ونـَوْكى: مثل) َموَقى: (أمحق مسائق، واجلمع: محق يف غباوة، يقال: امل

  ).4/1557الصحاح للجهوري 
  .والتصويب من الّنصّ ) ولأليدي(يف ص  3
  .28، 11/27 لوقا 4
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انظر إىل هذا الكالم . هذه امرأة اشتغلت مبدح املخلوق فأرشدها ملدح اخلالق جل وعال: قلت

رأة، هل خرج من قلب معتقد ربوبية املسيح وألوهيته؟ وإّال فما أحسن ربًا يف الصادر من هذه امل
  .باهللا من الضالل والتعبد لألطفال) ب/1/58/ (أعوذ ! بطن وإهلاً على أيدي املراضع

كان الناس إذا رأوا يسوع : "شهادة يوحنا اإلجنيلي على املسيح بالنبوة، قال يوحنا - 22
تفل يسوع على طني ووضعه على : "وقال يوحنا أيضاً . 1"الّنّيب حّقاً هذا : ومسعوا كالمه يقولون

وذلك يف يوم السبت . ففعل فانفتحت عيناه. اذهب فاغتسل يف عني شلوخاً : عيين أكمه وقال
ومنهم . ليس هذا الرجل من اهللا إذ ال حيرتم السبت: فوقع بني اليهود فيه خلف، فمنهم من يقول

إنه ال : ومنهن من يقول. "2"هو نيبّ : ب للخاطئني، ومنهم من يقولإن اهللا ال يستجي: من يقول
  .3"جييء نّيب من اجلليل

هذا هو حيونا اإلجنيلي الذي ُيسّمى حبيب املسيح يشهد بنبوته، وهو أحسن أقوال : قلت
  .زمانه فيه، وذلك يكذب اليهود والنصارى

  .تهأما اليهود ففي جحد نبوته، وأما النصارى ففي اّدعاء ربوبي
ة ملواعظ األنبياء عليهم السالم قال املسيح ملن حضره - 23 ِملَ ملَْ حتكموا : "موعظة مشا

جيب )  أ/1/59/ (فإذا ذهب أحدكم مع خصمه إىل الرئيس فليدفع ما ! باحلّق من نفوسكم؟
يف عليه يف الطريق فيخلص كيال يذهب به إىل احلاكم فيدفعه احلاكم إىل املستخرج فيلقيه املستخرج 

  .4"السجن، احلّق أقول لكم إنه ال خيرج منه حىت يؤدي آخر فلس عليه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9/17، 7/40، 6/14، 4/19يوحنا  1
  .17- 9/13يوحنا  2
  .7/52يوحنا  3
  .26، 5/25، وبنحوه مىت 59- 13/57لوقا  4
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ا مبنية على رأس من احلقائق، غري أن قول خامت : قلت املوعظة بليغة ومعناها رائق وقاعد
أبلغ من ذلك وأخصر وأضبط لشوارد فرائد الفوائد . 1"حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا"الّنبّيني 
  .وأحصر

قد شهد يوحنا اإلجنيلي أن املسيح ليس إهلاً، ولكنه نّيب :  - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف  - 24
أيها األبناء ال ختطؤوا، : "بار ذو شفاعة مقبولة عند اهللا، فقال يف الفصل األّول من رسالته األوىل

  .2"فإن أخطأ أحدكم فلنا شفيع عند األب يسوع املسيح البار
يوحنا احلواري مفارق ملقالة النصارى يف املسيح موافق العتقاد امللة  - كم اهللا رمح - فهذا 

  .احلنيفية يف بنوته عليه السالم
أخرج من هاهنا : قال الفريسون ليسوع: "دليل صحيح على نبوة املسيح، قال لوقا - 25   

  فإن هريودس يريد قتلك، فقال امضوا وقولوا هلذا الثعلب أين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
بتحقيق املستعصم باهللا مصطفى ) حماسبة النفس: (أخرجه احلافظ ابن أيب الدنيا يف كتابه 1

ثنا إسحاق بن إمساعيل، ثنا سفيان : ، قال4/442، وعنه ابن كثري يف تفسريه 22بن علّي ص 
: عنه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا: بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج قال

  ...".حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا"
ا ثقات: قلت واخلرب قد . وهذه الرواية موقوفة على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكل روا

  .يروى عن عمر: خمتصراً بلفظ 4/550رواه الرتمذي 
تب إليكم هذا لكي ال يا أوالدي أك: "، كاآليت2/1ورد النص يف رسالة يوحنا األوىل  2

ختطؤوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند األب يسوع املسيح البار، وهو كفارة خلطايانا، ليس خلطايانا 
  ".فقط بل خلطايا كّل العامل أيضاً 

ذا النص على نبوة املسيح وعدم ألوهيته صحيح؛ ألن الشفاعة : قلت إن استدالل املؤلِّف 
ملسيح هنا مصرح بأنه يطلب الشفاعة من اهللا، فهو إذن عبد تقتضي خضوع طرف آلخر وتذهللا، وا

  .من عبيد اهللا أكرمه بالرسالة والنبوة
فهذه دعوى . وأما بقية النص فإنه ال يسلم للنصارى بأن املسيح جاء كفارة خلطايا العامل

مع ما جاء يف   - جبانب العقل  - السيما وأن ذلك يتعارض . للنصارى ال دليل صحيح هلم عليها



م املقدس مصرحًا بـ النفس اليت تطخئ هي متوت، االبن ال حيمل من إمث األب، واألب ال : "كتا
  .18/20سفر حزقيال ". حيمل من إمث االبن، بّر البار عليه يكون، وشّر الشرير عليه يكون
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أقيم هاهنا اليوم وغدا ويف اليوم الثالث أكمل ألنه ال يهلك نيب خارجا عن ) ب/1/59/ (
  .1"أورشليم

لو اجتمع علماء النصرانية ورامو صرف هذا الكالم عن : " - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 
فمن أبدى من النصرانية . ذلك 2ثبات ما يدعونه من الربوبية ألعوزهمصالحيته لنبوة املسيح إىل إ

هب أن هذا : فإن قال النصارى. ورام هلم دفاعًا فهذا الفصل وأمثاله حّجة عليه. يف بنوته نزاعاً 
  الفصل يدل على نبوته، أليس قد شهد عليكم معشر املسلمني بأنه يف اليوم الثالث يقتل ويصلب؟

إنه يف اليوم الثالث يكمل، يريد أنه تتم مدة إقامته : وحاشاه منه، إمنا قالمل يقل ذلك : قلنا
يف هذا العامل الناقص مث يرتفع، وكيف أراد ما ذكرمت من القتل والصفع والصلب وذلك غاية 

ألنكم زعمتم أنه ضرب وسحب مث قتل وصلب وسلب وذلك ال يعد كماال، بل الكمال ! النقص؟
ل به املسلمون من أن اهللا محاه من أعدائه حني طلبوه ورد طلبتهم منه الذي أراده هو الذي يقو 

قتلوه وما صلبوه، وحنن إن شاء اهللا إذا انتهينا إىل ذكر القتل والصلب ) أ/1/60/ (باحلرمان، فما 
  .أبدينا فيه العجب العجاب وأقررنا عيون أويل األلباب

إذا دعاك أخوك فال جتلس : "السالم قال املسيح عليه: "وصية مناسبة لكالم الرسل - 26   
دع املكان : يف صدر اجمللس؛ فلعله قد دعا هناك من هو أكرم عليه منك، فليأيت املدعو فيقال لك

هلذا، فتقوم فتجلس يف آخر باب الناس فتخزى أمام احلاضرين، ولكن إذا دعيت فاجلس يف آخر 
  جملسك هذا فيكون لك جمد أمام يا حبيب ارتفع عن: موضع حىت إذا جاء الذي دعاك يقول لك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33- 13/31لوقا  1
  .إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه: أعوزه الشيء: يف ش 2
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وإذا صنعت وليمة فال تدع أحباءك وأغنياء . احلاضرين، فمن اتضع ارتفع ومن ارتفع اتضع
ولكن ادع املساكني والضعفاء والزمىن واملقعدين؛ فطوىب لك إذ ليس هلم  1]يكافئوك[جريانك لكي 

جيٌد هو امللح : فقال - مث َعرَّض بالعلماء  - ما يكافئونك به وجمازاتك تكون يف قيامة الّصدِّيقني 
) ب/1/60/ (من كانت له أذنان سامعتان فليسمع هذه الوصية وما . 2"فإذا فسد فبماذا ميلح؟

ا من قصر التعبري وهي بطوهلا مندجمة يف قوله عليه . شاكلها مل متتد إليها يد التغيري سوى ما عبق 
من : "وقال عليه السالم. 3"الفقراءشّر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويرتك : "السالم

رضي اهللا  - يقول ذل ألصحابه . 5"إنكم أئمة يقتدى بكم: "ويف قوله. 4"تواضع هللا رفعه اهللا
  . - عنهم 

  :اشتمال اجلنة على األكل والشرب والنكاح
كان رجل من األغنياء : "وذلك على خالف معتقد أهل الكتاب، قال املسيح عليه السالم   
وكان ببابه رجل مسكني يسّمى اليعازر مضروب . ويتنعم كّل يوم ويلتذ 7واألرجوان 6]البز[يلبس 

بالقروح، وكانت الكالب تأيت فتلعق قروحه ويود لو مأل بطنه من الفتات الذي يسقط من مائدة 
  ذلك

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) يكافئونك(يف ص  1
  .35، 34، 14- 14/7لوقا  2
، عن أيب هرير رضي اهللا عنه مرفوعًا إىل النيب صلى اهللا عليه 2/1055أخرجه مسلم  3

، وأبو داود )9/244فتح الباري : ر). (72(وسلم، وأخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب 
  .، موقوفاً على أيب هريرة رضي اهللا عنه)1/323صحيح ابن ماجه : ر. (، وابن ماجه125/

، كلمهم من طريق العالء 2/386، وأمحد 4/330، الرتمذي 4/2001أخرجه مسلم  4
:... بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .فذكره



  .104: ص: ر. تقدم خترجيه 5
  .والتصويب من نّص اإلجنيل) الربفية(يف ص   6
وكانت ثياب األرجوان غالية الثمن . محرلون صباغة يشمل البنفسجي والقرمزي أو األ  7

  ).45قاموس ص : ر. (يلبسها األغنياء وذوو املكانة الرفيعة
  اجمللد األول
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ومات ذلك الغين فقر يف . املسكني أخذته املالئكة إىل حضن إبراهيمالغىن، فلما مات ذلك 
يا أبتاه : اجلحيم ففتح عينيه وهو يف العذاب فنظر إىل اليعازر يف حضن إبراهيم يتنعم ويلتذ فنادى

اللهيب، فقال ) أ1/61/ (إبراهيم ارمحين وأرسل اليعارز ليبل طرف إصبعه مباء يربد لساين من هذا 
بين اذكر أنك أفنيت خرياتك يف حياتك واليعازر إذ ذاك يف بالئه، واآلن فهو ها هنا يا : إبراهيم

يسرتيح وأنت تعذب، ومع ذلك فبيننا وبينكم هوة بعيدة ال يقدر أحد منا على العبور إىل 
  .1"اآلخر

نـَْيا واْسَتْمتَـْعُتم أَْذَهْبَتم طَيَِّباِتُكم ِيف َحَياِتُكُم الدُّ {: قال اهللا فيمن حاله حبال ذلك الغين: قلت
َا َفاليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعَذاَب اهلُْوِن ِمبَا ُكْنُتم َتْسَتْكِربُوَن ِيف اَألْرِض ِبَغِري اَحلقِّ َوِمبَا ُكْنُتم تـَْفسُ  سورة . [}ُقونَ ِ

  ].20: األحقاف، اآلية
، وهو ينكرون أن يكون يف اجلنة طعام أو نكاح أو شراب 2واعلم أن اليهود والنصارى   

إن اليعازر هذا يف كفالة إبراهيم يتنعم ويلتذ يف : "الكالم من املسيح حّجة عليهم، وقد قال املسيح
والذي يبتدر إىل األفهام ". إن ذلك الغين كان كّل يوم يتنعم يف دنياه ويلتذ: "كما قال". اآلخرة

رف جنسه ونوعه وقد جاء ذلك منه التنعم بالطيبات املألوفة املعروفة؛ إذ اإلنسان إمنا يشتاق ملا ع
  يف

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بألفاظ متقاربة26- 16/19لوقا   1
م ينكرون : "قال اإلمام ابن تيمية  2 واليهود والنصارى والصابئون من املتفلسفة وغريهم فإ

  .أن يكون يف اجلنة أكل وشرب ولباس ونكاح ومينعون وجود ما أخرب به القرآن



عليهم هو أن ما ورد يف القرآن الكرمي من وصف ملذات اجلنة أن حقيقتها ليست مماثلة  والّردّ 
ملا يف الدنيا، بل بينهما تباين عظيم مع التشابه يف األمساء، فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك األمساء 

إىل  من جهة القدر املشرتك بينهما ولكن لتلك احلقائق خاصية ال ندركها يف الدنيا، وال سبيل
رسالة : ر". (إدراكنا هلا لعدم إدراك عينها أو نظريها من كّل وجه، وتلك احلقائق على ما هي عليه

  ).2/11البن تيمية  - اإلكليل من جمموعة الرسائل الكربى 
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: حمجوبون بالتقليد عن النظر يف أقوال األنبياء، قال قولقا 2ولكن النصارى 1]كثرياً [اإلجنيل 

جمازاتك يف قيامة ) ب/1/61/ (إذا صنعت وليمة فادع املساكني والضعفاء لتكون : قال يسوع"
  .3"وت اهللاطوىب ملن يأكل خبزاً يف ملك: فقال من حضر. الصديقني
لتأكلوا [إين ذاهب أعد لكم مائديت يف امللكوت : قال يسوع لتالميذه: "وقال محلة اإلجنيل   

إن املسيح شرب مع تالميذه عصريًا مث : "وقال اإلجنيل. 5"على كراسي اجملد 4]وتشربوا وجتلسوا
ا معكم حديثًا يف ملكوت السماو : قال وقال . 6"اتإين لست شاربًا من هذه الكرمة حىت أشر

حبّق : "وقال املسيح يف اإلجنيل. 7"إنكم ستأكلون وتشربون على مائدة أيب: "املسيح يف اإلجنيل
مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يف . 8]فيجلسون[أقول لكم إنه سيأيت قوم من املشرق واملغرب 

. 9"األسنانملكوت السماء وخترج بنو امللكوت إىل الظلمة الربانية، هنالك يكون البكاء وصرير 
  طوىب: "وقال املسيح يف اإلجنيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) كثري(يف ص   1
إننا إذا حشرنا يوم : "يقول القسيس حنا مقار العيسوي يف رسالته إىل أيب عبيدة اخلزرجي  2

مقامع هامات : ر. (اهـ". القيامة حشرنا بأجسادنا ونفوسنا ولكن ال نأكل هناك وال نشرب
  ).حمّمد شامة. ، للخزرجي، حتقيق د106الصلبان ص 

، وانظر أيضًا خالصة 53ونقل ذلك عنهم ابن كمونة اليهودي يف تنقيح األحباث ص 
، 157- 156حلبيب جرجس ص  - األصول اإلميانية يف معتقدات الكنيسة القبطية األرثوذكسية 



اعتقاد الفالسفة واملالحدة يف ذلك مما يدل على  ويالحظ أن ذلك االعتقاد يف أمور اآلخرة بشبه
  .تأثر اليهود والنصارى باألفكار الوثنية الفلسفية

  .15- 14/12لوقا   3
  .والصواب ما أثبته) لتأكلون وتشربون وجتلسون(يف ص   4
  .30، 22/29لوقا   5
  .22/18، لوقا 14/25، مرقس 26/29مىت   6
  .22/30لوقا   7
  .تصويب من نّص اإلجنيلوال) فيتلون(يف ص   8
  .12- 8/10مىت   9
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م يرمحون م يشبعون، طوىب للرمحاء فإ   .1"للجياع العطاش فإ

ن يف اجلنة أكًال وشربًا وشبعًا وأن املساكني يتملكون ذلك ويف اإلجنيل فهذا املسيح يشهد أ
بيعوا أمتعتكم وتصدقوا، اجعلوا لكم أكياساً ال تبلى وكنوزاً يف السماء ال تفىن حيث : "يقول املسيح

سوس فحيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم ) أ/1/62/ (ال يصل إليها سارق وال يفسدها 
  .2"معلقة

أنتم تقولون إن احلصاد يأيت بعد أربعة أشهر، وأنا أقول : "سيح عليه السالم ألصحابهوقال امل
لكم ارفعوا أعينكم فانظروا إىل الكور قد ابيضت وبلغت احلصاد، والذي حيصد يأخذ األجرة وجيمع 

  .3"مثار احلياة الدائمة
طعام الباقي يف احلياة اعملوا ال للطعام الفاين، بل لل: "وقال املسيح عليه السالم لتالميذه

  .4"املؤّبدة ألن ذلك قد ختمه اهللا
فقد ثبت عن املسيح اشتمال اجلنة على األكل من الطيبات والتنعم بالذات والتفكه يف 

  .الشهوات
  !.وأين ذكر اجلماع يف اجلنة؟: فإن قيل



ي فإنه من ترك زوجة أو بنني أو حقًال من أجل: "قال املسيح عليه السالم يف اإلجنيل: قلنا
  .5"يعطى يف اجلنة مائة ضعف ويرث احلياة الدائمة

واحلقل . فقد صرح املسيح بأن الرجل املؤمن يعطى يف اجلنة مائيت زوجة كما يعطى مائيت حقل
  .وذلك مكذب للنصارى واليهود فيما صاروا إليه. الكرم والبستان
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7- 5/6مىت   1
  .34، 12/33لوقا  ،21- 6/19مىت   2
  .36، 4/35يوحنا   3
  .6/27يوحنا   4
  .30، 10/29، مرقس 19/25مىت   5
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/ مع إنكارهم  1لى النصارى، فما احلجة فيه على اليهودهذا فيه احلجة الواضحة ع: فإن قيل

  شرع اإلجنيل؟) ب/1/62(
إن اهللا غرس : "قال اهللا تعاىل يف السفر األّول من التوراة وهو الذي يدعى سفر اخلليفة: قلنا

إين : فردوساً يف جنة عدن وأسكنه آدم وغرس له من كل شجرة طيبة املأكل شهية الطعم وتقدم إليه
ال : كل شجر اجلنة لك مأكًال سوى شجرة معرفة اخلري والشّر، مث قال اهللا سبحانه  قد جعلت

فألقى عليه سباتًا ونزع ضلعًا من أضالعه مث أخلف له عوضه حلمًا مث . حيسن أن يبقى آدم وحده
يا[خلق اهللا من ذلك الضلع حواء فزوجها آدم فلما أكال من الشجرة اليت  عنها انفتحت  2]ُ

ما عريان فكلمهما اهللا وتوعدمها على املخالفة، مث صنع سبحانه آلدم وزوجته أعينهما و  عرفا أ
  .3"سرابيالت من اجللود فألبسهما مث أرسلهما من جنة عدن وأهبطهما إىل األرض ليحرث فيها

ا تشبه فردوس اهللا وأرض : "وقال يف السفر األّول أيضاً  كانت سدوم قبل أن خيسف اهللا 
  .5"أما هابيل الشهيد فإنه جيزى بدل الواحد سبعة: " السفر األّول أيضاً وقال يف. 4"مصر

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



واعتقدت اليهود أن ثواب الطاعة : "27يقول ابن كمونة اليهودي يف تنقيح األحباث ص   1
 خلود ملعتقد هو اخللود يف نعيم اجلنة والعامل اآليت، وعقاب املعصية هو العذاب يف جهنم من غري

ومنهم من اعتقد أن بعث األموات حيصل مرتني، مرة يف زمن املسيح . هذه الشريعة وإن كان عاصياً 
وتارة يبعث املوتى يف القيامة العامة ... املنتظر عندهم وذلك البعث خمتص بالصاحلني من األمة

اعة وبالعقاب على لكافة الناس، الصاحلني منهم والطاحلني للجزاء بالثواب األبدي على الط
ا ال تعدم أبداً . املعصية ونبغ منهم من زعم . واعتقدوا أيضًا بقاء األنفس بعد فساد األجساد، وأ

أن العامل اآليت هو ما بعد املوت فقط، وأن الثواب األبدي والعقاب إمنا هو لألنفس اجملردة بعد 
وص الكثرية املنقولة عن خراب أجسادها، وليسا جبسمانيني بل مها روحانيان فحسب، والنص

وهي غري , علمائهم ومحلة شرعهم ناطقة باجملازاة بالثواب والعقاب بغري عود األنفس إىل األبدان
  .بتلخيص. اهـ". حمتملة التأويل عند كل عاقل يتأملها مجيعاً 

  .والصواب ما أثبته) ي(يف ص   2
  .سفر التكوين اإلصحاح الثاين والثالث  3
  .13/10سفر التكوين   4
  .4/15سفر التكوين   5
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إىل اهللا، فإن هابيل كان قد ) أ/1/63/ (وهذا دليل أن اجلزاء جنس املنفق يف الدنيا تقربًا 

  .قرب من أبكار غنمه فتقبله اهللا منه ووعده اجلزاء على الواحد سبعة
فهذه التوراة واإلجنيل مصرحة مبوافقة الكتاب العزيز، وبذلك تتم اللذة وجتتمع املسرة وحتصل 
الدعة، فمن أعظم جرمًا وأشد إمثًا وأثقل وزرًا وأضعف أزرًا ممن يقرأ هذه النصوص من التوراة 

  !.ا ويردها؟واإلجنيل مث يكفر 
ولو أن اليهود والنصارى إذ حرموا لذة االستنباط واالستخراج قلدوا أنبياء اهللا يف ذلك ألخذوا 

يا معشر العطاش اجلياع توجهوا إىل املاء والورود : "حبظهم من اخلري، فقد قال النيب أشعيا يف نبوته
  .1"اللنب بال فضة وال مثنوَمن ليس له فضة فليذهب ميتار ويستقي ويأكل ويتزود من اخلمر و 



ِفيَها أَنـَْهاٌر مِّْن َماٍء {: وذلك موافق لقول اهللا تعاىل يف الكتاب العزيز يف وصف اجلنة: قلت
ٍة لِّلشَّارِِبَني َوأَنـَْهارٌ  مَُّصفًّى مِّن َعَسٍل  َغِري آِسٍن َوأَنـَْهاٌر مِّن لََّنبٍ ملَّْ يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر مِّْن ِمخٍْر لَّذَّ

  ].15:سورة حمّمد، اآلية[}َوَهلُم ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمَراتِ 
سيبعث من األجداث قوم كثري بعضهم إىل احلياة الدائمة وبعضهم : "وقال دانيال عليه السالم

  .2"إىل البوار
اهللا باعثهم وناشرهم من بني أنياب السباع ومن جلج : "داود) ب/1/63/ (وقال    
يا رّب البشر بظالل بيتك يسترتون ومن نعيم : "ال أيضًا يف املزمور اخلامس والثالثنيوق. 3"البحار

  بيتك يشبعون ومن وادي نعمك برتعون؛ ألن ينبوع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55/1سفر أشعيا   1
  .12/2سفر دانيال   2
  .13- 96/10ورد معىن النص يف مزمور   3
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لو مسع مين شعيب وسلك سبلي ألذللت أعاله : "الثمنني 2]املزمور[وقال يف . 1"احلياة عندك

  .3"وحموت سيئاته وأطعمته من طيبايت
املتوكلون على اهللا مثل جبل صهيون الذي بأورشليم ال : "والعشرين واملائة وقال يف املزمور الرابع

والذين يزرعون بالدموع حيصدون بالفرح كانوا ينطلقون باكني ويقبلون بالتهليل وقد . يزول إىل األبد
م   .4"محلوا غال

الكتاب  مبا نطق به 5فهذه نبوات أنبياء بين إسرائيل والتوراة واإلجنيل قد تظاهرت وتضافرت
  .العزيز من اشتمال دار الثواب على الطعام والنكاح والشراب

ما حكيته عن التوراة من اجلنة حممول على بستان من بساتني الدنيا وال ينكر : فإن قال اليهود
  .تسمية اجلنة بستاناً، والبستان جنة



أسكن آدم فردوساً ) أ/1/64/ (إن اهللا : يا إخوان القرود ومشاركي مثود إمنا قالت التوراة: قلنا
. جعلت لك كل شجر اجلنة مأكالً : يف جنة عدن وجعل فيه من كل شجرة طيبة املأكل وقال آلدم

بل بستان وحديقة يف الدنيا، أمل تسمعوا إىل : إنه فردوس يف اجلنة وأنتم تقولون: واهللا تعاىل يقول
ددمها مث صنع هلما سرا: قوله يف بقية الكالم بيالت من اجللود وأرسلهام من جنة إن اهللا كلمهما و

  !.عدن إىل األرض اليت أخذ منها آدم وأهبطهما للحرث؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9- 36/7مزمور   1
  .والتصويب من احملقِّق) مزمور(يف ص   2
  ).آساف. (، وهو منسوب إىل إمام املغنني16- 81/13مزمور   3
  .6، 136/5، 2- 125/1مزمور   4
  .تطافرت: ص يف  5
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يا عباد الرجال : قلنا هلم. 1إن أهل اجلنة ال يتزوجون: وإن تعلق النصارى بقول أسالفهم

رنا صحة ما نقلتموه عن أسالفكم من ورود هذا اللفظ بعينه مل يلزم نفي ما وربات احلجال، لو قد
م ال يتزوجون الزواج املعروف  صرنا إليه من التنعم بالنسوان يف اجلنان، إذ حيتمل أن يراد به أ
املألوف من قاعدة النكاح والزواج الدنيوي وهو تقدم اخلطبة وبذل الصداق والعقد والشروط وغري 

فيه حرج وكلف على الناكح، بل مينحون ذلك ويتملكونه ويرثونه وراثة ومتلكاً والدليل عليه ذلك مما 
يعطى مائة ضعف ) ب/1/64/(من ترك زوجة من أجلي يف الدنيا فإنه:"من اإلجنيل قول املسيح

رِثـُْتُموَها تِْلَك اجلَنَُّة الَِّيت أُو {: ويف ذلك موافقة الكتاب العزيز حيث يقول. 2"ويرث احلياة الدائمة
ولفظة املرياث كثرية مستعملة يف اإلجنيل والتّـْنزِيل، ]. 72: سورة الزخف، اآلية. [}ِمبَا ُكْنُتم تـَْعَمُلون

وهلذا مشر كثري من أتباع املسيح يف طلب هذا التضعيف فرتهبنوا وانقطعوا عن النساء والشواغل، 
من ترك زوجة فإنه يعط : "ني قوله يف اإلجنيلإن أهل اجلنة ال يتزوجون منافاة بينه وب: فإذًا قولكم



واألصل املعترب عند أرباب النظر اجلمع بني األدلة، ال تعطيل بعضها ". للواحد مائة ضعف
  ما - بعون اهللا ومنه  - واستعمال بعض؛ فقد ثبت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
- 12/18مرقس ، و 30- 22/22يستدل النصارى على ذلك مبا ورد يف إجنيل مىت   1

يسألونه  - وهم فرقة من اليهود  - حني جاء إىل املسيح صدوقيون : "35- 20/27، ولوقا 25
  عن امرأة تزوجت بسبعة أزواج واحداً تلو اآلخر فلمن من السبعة تكون زوجة يف يوم القيامة؟

م يف القيامة ال يزوجون و : "فقال املسيح ال تضلون إذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهللا؛ أل
وهذا النّص ال نسلم بصحته وجنزم بتحريفه وكذبه ". يتزوجون بل يكونون كمالئكة اهللا يف السماء

قد بشروا املؤمنني باجلنة وما فيها من امللذات  - عليهم الصالة والسالم  - ناقله؛ فإن األنبياء 
  .والنعيم
رك بيوتاً أو إخوًة وكل َمن ت:...قال هلم يسوع: "، كاآليت19/29ورد النص يف إجنيل مىت   2

أو أخوات أو أبًا أو أمًا أو امرأة أو أوالدًا أو حقوًال من أجل امسي يأخذ مائة ضعف ويرث احلياة 
  .10/30وبنحوه ورد يف إجنيل مرقس ". األبدية
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  .1ضمناه من اشتمال اجلنة على املالذ الروحانية واجلسمانية مجيعاً 

عشر - قال املسيح يشبه ملكوت اهللا)"أ/1/65:/(لزوم االستقامة خوف هجوم القيامة   
عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العروس، مخس منهم جاهالت ومخس حكيمات، فأما 

اهالت فأخذن مصابيحهن ومل يعددن زيتاً، وأما احلكيمات فأعددت الزيت مع مصابيحهن، اجل
قد جاء العروس فاخرجن : فلما أبطأ العروس نعسن ومنن أمجع وانتصف الليل وصرخ الصوت

أعطونا من زيتكن فإن : فقال احلكيمات وزّينت مصابيحهن فقال اجلاهالت للحكيمات. للقائه
فلما ذهنب . ليس معنا ما يكفينا وإياكن فاذهنب وابتعن لكن زيتا: فقلن .مصابيحنا قد طفئت

يا رّب : لذلك جاء العروس ودخل مع املستعدات إىل العرس وأغلق الباب، وجاء اجلاهالت فقلن
  اسهوا اآلن وصلوا فإنكم ال: احلّق أقول لكن إين لست أعرفكم، مث قال لتالميذه: فقال. يا ربّ 



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ونؤكد ما ذكره املؤلِّف من األدلة يف إثبات البعث اجلسماين والتنعم من األكل والنكاح   1

  :كاآليت  - بذكر دليل مسعي وآخر عقلي  - واللباس وغريه 
أن السمع قد قام على أن اهللا عزوجل خلق األشياء  - وهو الذي نعتمد عليه : أما األّول

شيء وال على أصل متقدم، وإذ هو كذلك فال متوهم يتعذر عليه إذ ما  واخرتعها مبتدعاً هلا ال من
وقد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي قامت به الدالئل الضرورية على صحة . شاء كان

نبوته وأنه عن اهللا عزوجل خيربنا أن األكل والشرب والنكاح واللباس هنالك، وهذا قبل أن خيرب به 
مث قام دليل على صحته فصار يف حد . لى اهللا عليه وسلم داخل يف حد املمكنالصادق األمني ص

  .الواجب
وأما الدليل العقلي، فإن اهللا تعاىل خلق جواهرنا وطباعنا تلتذ باملأكل واملشرب والروائح 
واملالبس واألصوات املوافقة جلوهرنا والوطء، وقد علمنا أن النفس هي امللتذة بذلك، وأن هذه 

اجلسدية هي املوصلة هلذه املالذ إىل النفس، فهذه طبيعة جواهر أنفسا اليت ال سبيل يف احلواس 
ا، فإذا مجع اهللا عزوجل يوم القيامة يف دار اجلزاء بني أجسادنا بعد تصفيتها من كل   وجودها دو
كدر وبني أنفسنا عادت الطبيعة كما كانت فجوزيت هنالك ونعمت مبالذها ومبا تستدعيه طباعها 
اليت مل توجد قط إّال لذلك، إّال أن ذلك الطعام غري معاين بنار وال ذو آفات وال مستحيل كما 

َها َوال يـُْنزُِفونَ {: أخربنا تعاىل ُعوَن َعنـْ مقام . ، البن حزم78األصول والفروع ص : ر. (}ال ُيَصدَّ
  ).، للخزرجي باختصار281، 280هامات الصلبان ص 
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  .1"تعرفون ذلك اليوم وال تلك الساعة

َُناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرونَا نـَقْ {: قال ربنا جل امسه: قلت
َناِفُقوَن َوامل

ُ
َتِبْس ِمن َيوَم يـَُقوُل امل

ظَاِهرُُه ِمْن نُّورُِكم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراءَُكم َفالَتِمُسوا نُورًا َفُضَرَب بَينَـُهم ِبُسوٍر لَُّه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْمحَُة وَ 
َوتـََربَّْصُتم َواْرتـَْبُتم َوَغرَّْتُكُم ِقَبِلِه الَعَذاُب يـَُناُدونـَُهم َأملَْ َنُكن مََّعُكم َقاُلوا بـََلى َوَلِكنَُّكم فـَتَـْنُتم أَنـَْفَسُكم 

  ].14- 13: سورة احلديد، اآلياتان. [}اَألَماِينُّ َحىتَّ َجاَء أَْمُر اِهللا َوَغرَُّكم بِاِهللا الَغُرورُ 



إىل هذا الكالم الرفيع القدر، الطّيب الّنشر، احلسن البشر، وقسمه  - رمحك اهللا  - انظر 
قدر ما أوتيت األمة احملمّدية، وتقف على ِسرِّ قوله ) ب/1/65/ (بفصل العذارى العشر لتعلم 

ا بيضاء نقية: "عليه السالم   .2"لقد جئتكم 
شهادة يوحنا اإلجنيلي للمسيح عليه السالم بالنبوة، ويف ذلك تكذيب للمتأخرين من  - 27

ملا أطعم (: النصارى يف دعوى ربوبيته؛ قال يوحنا تلميذ املسيح وحبيبه وهو أحد مدوين اإلجنيل
حقا إن هذا هلو : رجل من مخسة أرغفة وحوين من السمك قال الناس 3]آالف[يسوع مخسة 

م يريدون خيطفونه ويصريونه ملكًا عليهم خرج من بينهم وذهب . النّيب اآليت إىل العامل فلما علم أ
  .4"وحده إىل اجلليل

م، فهؤالء مخسة آالف رجل ممن شاهد املسيح يشهدون له بالنبوة وه و مقّرهم على شهاد
ذا املعتقد منهم م، راٍض  ولو أنكر عليهم قوهلم لنقل إلينا كما نقلت منهياته . حاكم بصحة إميا

خيطفوه ويصريوه ملكًا عليهم [وأوامره على ما سيأيت، وما أحسن إهلًا خياف من العبيد أن 
  !!.على رأيه يف ذلك 5]ويغلبوه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13- 25/1مىت   1
  .104تقدم خترجيه ص   2
  .والتصويب من النص) ألف(يف ص   3
  .15- 6/10يوحنا   4
  .والصواب ما أثبته) ويغلبونه...خيطفونه ويصريونه(يف ص   5
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إن ولدك جيلسه : "وقد نقلوا عن لوقا أن جربيل حني بشر مرمي أم املسيح بالناصرة قال هلا

  .1"أبيه داود وميلكه على بيت يعقوب) أ/1/66/ (الّرّب على كرسي 
فإن كان ما حكوه عن لوقا عن جربيل صحيحًا فقد كذبوا يف هربه من التمليك عليهم، وإن  
كان ما نقلوه هاهنا يف اهلرب صحيحاً فقد كذبوا يف نقلهم عن لوقا عن جربيل، وإّال فكيف يتقدم 



اهللا إليه على لسان جربيل بسياسة عباده والتملك عليهم مث يأىب ذلك وخيالف أمره وينكص عنه 
  !فال ميتثله؟

ذا االضطراب وشبهه رّد العلماء كتب ه ؤالء القوم وأضربوا عن هذا مما يورَّك فيه على النقلة و
ا؛ فإن شغب النصارى بذكر هذه اآلية أعدنا عليهم آية موسى وقلنا قد نقلنا من : االحتفال 

التوراة أن موسى أطعم قومه وهم ستمائة ألف رجل سوى الصبيان والنسوان والغرباء َمّنًا وسلوى 
  .نع قليًال منه وقطعه، ومن صنع خرياً كثرياً وأدامه أفضل بال شّك ممن ص2وأدامه عليهم

  .وباجلملة فآيات األنبياء ليست منطاً واحداً؛ إذ املقصود منها اإلعجاز
دعي : "قال يوحنا التلميذ) ب/1/66/ (معجزة دالة على صدق نبوته عليه السالم،  - 28

ليس للقوم مخر مث قالت : املسيح إىل عرس يف اجلليل ففرغ اخلمر الذي هلم، فقالت أم يسوع
افعلوا ما يأمركم به يسوع، وكان هناك أوعية من حجارة لتطهري اليهود فأمرهم يسوع  :للخدام

هذه أّول آية أظهرها املسيح بقانا : قال يوحنا. فملؤوها ماء مث أمرهم فسقوا الناس منها مخرًا طيبة
  .3"اجلليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33، 1/32لوقا   1
  ).16(اإلصحاح ورد ذلك يف سفر اخلروج   2
  .11- 2/1يوحنا   3

  اجمللد األول
                                    

220  |496  
=========================================  

  يف إثبات نبوته وحتقيق رسالته: الباب الثاين
بذلك نستدل على ربوبيته إذ قلب األعيان ليس من مقدور البشر، : فإن قال النصارى

أن املستبدل باخللق واالخرتاع هو اهللا الذي ال إله غريه الفرد القدمي الواحد العامل القادر  فاجلواب
احلكيم خالق العامل مبا فيه من األجسام واألعراض، وليس يف حتويل املاء مخرًا سوى تبديل عرض 

وتارة يكون بعرض؛ إذ ال خيلو اجلوهر عن عرض إّال وخيلفه ضّده، فتارة يكون ذلك الضّد مناسباً، 
خمالفاً، وذلك كله ممكن واهللا تعاىل مّتصف بالقدرة على كّل ممكن، وقد دللنا على عبودية املسيح 

ويف ذلك ما يرّد هذا السؤال، واملعجز يف احلقيقة خالق العجز وهو ) أ/1/67/ (يف الباب األّول 



: نَـزَّل مْنزَِلة قول اهللا تعاىلاهللا عزوجل، وصدوره على يد عبد من عبيد اهللا يدعي أن اهللا أرسله يتَـ 
  ".صدق عبدي"

  :وحنن نناقش النصارى على ذلك فنقول
ا اليت اقرتحتها وطلبتها:  أّوالً  أال . ال نسلم أن هذه املعجزة لعيسى بل هي ملرمي أمه بدليل أ

  افعلوا ما يأمركم به يسوع، وذلك من غري مؤامراته؟: تراها كيف تقدمت للخدام وقالت
بعض العلماء من أصحابنا يف نبوة مرمي قولني، فإن كانت نبية فهذه معجزة هلا،  وقد حكى 

ا صورة1وإّال فهي كرامة يف حّق واليتها   ، والكرامة صور
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اختلف العلماء يف مسألة جواز نبوة النساء مطلقاً على أقوال هي  1
واّتفقوا على نبوة مرمي واختلفوا يف حواء وسارة وهاجر  ذهب بعضهم إىل جواز نبوة النساء - أ

، )121- 5/119الفصل يف امللل والنحل : ر. (وأم موسى، ومن هؤالء العلماء ابن حزم
  .والقرطيب وتبعهم بعض العلماء

مل يصح : "وذهب بعضهم إىل التوقف يف املسألة؛ فقد نقل عن السبكي الكبري أنه قال - ب
  ).474، 6/471فتح الباري : ر". (شيءعندي يف هذه املسألة 

قاله القاضي . وذهب اجلمهور إىل عدم جواز نبوة النساء، وأن النبوة خاصة بالرجال - ج
أيب بكر بن : عياض، ونقل النووي وابن تيمية اإلمجاع على ذلك عن غري واحد مثل القاضيني

، 6/471فتح الباري : ر. (وغريهم الطيب وأيب يعلى وابن أيب الفراء، واألستاذ أيب املعايل اجلويين
  ).، البن تيمية1/331، البن كثري، اجلواب الصحيح 483قصص األنبياء ص ). 473

سورة . [}...َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإّال رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهمْ {: واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل
اْبُن َمْرَميَ ِإّال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه  َما اْلَمِسيحُ {: وبقوله تعاىل]. 43: النحل، اآلية

يَقةٌ    .فجعل غاية مرمي الصديقة كما جعل غاية املسيح الرسالة]. 75: سورة املائدة، اآلية. [}ِصدِّ
أن النبوة عبء ثقيل ال تتحمله طبيعة املرأة الضعيفة، وألن : وذكروا لذلك ِحَكماً؛ منها

الة تقتضي االشتهار بالدعوة، واألنوثة تقتضي التسرت وتنايف االشتهار ملا بني االشتهار الرس
ولعلّو مرتبة الذكور على األنوثة فلذلك جعل اهللا القوامة للرجال على النساء، . واالستتار من التمانع

ما يعطلها عن كثري والنبوة تقتضي قوامة النيب على من يتابعه، وألن املرأة يطرأ عيلها حبكم طبيعتها 
من الوظائف واالتصال باملأل األعلى كاحليض واحلمل والوالدة وحنوه، ولكون النفوس مائلة يف 

ن حبسب الطبع فيغفلون عن مقاهلن، وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها كما . ذوا



، لإلمام 486- 482اء، ص قصص األنبي: للتوسع: ر. (ناقش اجلمهور أدلة املخالفني بردود قوية
. ، د89- 84، للسفاريين، الرسل والرساالت ص 266، 2/265ابن كثري، لوامع األنوار البهية 

  ).عمر األشقر
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: املعجزة وإمنا يفرتقا يف التحدي على رأي بعضهم، قال اهللا تعاىل يف حّق مرمي أم املسيح
َها زََكرِيَّا املِْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها زِْرقاً َقاَل يَا َمْرَميُ َأىنَّ َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو مِ { ْن َعنِد اِهللا ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ

  ].37: سورة آل عمران، اآلية. [}َيَشاُء ِبَغِري ِحَسابٍ ِإنَّ اَهللا يـَْرُزُق َمْن 
وال يستنكر من أصحابنا القول بنبوة مرمي؛ فأهل الكتاب يعتقدون نبوة مجاعة من النسوان    
  3وأستـار 2أخت موسى وُخـلدى 1مرمي: منهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 15/20التوراة احملرفة يف سفر اخلروج ورد نسبة النبوة إىل مرمي أخت موسى وهارون يف   1

  .176: وقد تقدمت ترمجتها ص
، وهي "ابن عرس: "أن امسها عربي معناه: 344يذكر عنها قاموس الكتاب ص : خلدة  2

امرأة شالوم، وهي نبية شهرية سكنت القسم الثاين من أورشليم يف عهد امللك يوشيا، وتنبأت عن 
، وسفر أخبار األيام الثاين إصحاح )22(لوك الثاين إصحاح سفر امل: أيضا: ر. (خراب أورشليم

)34.(  
وهي ) شجرة اآلس: "، وامسها يف العربية هدسة أي"كوكب: "معناه يف الفارسية: أستري  3

امرأة يهودية مجيلة اّختذها ملك الفرس زوجة له، وقد لعبت دورًا مهّمًا يف إنقاذ اليهود من مكيدة 
عليهم يوم الثالث عشر من آذار، وقد استطاعت أن تستصدر أمرًا من  دبرها وزير امللك للقضاء

امه باخليانة ضّد امللك، وقتلت أكثر من سبعني ألفًا من الفرس  ّ امللك بالقضاء على وزيره بعد ا
أتباع الوزير يف اليوم احملدد السابق لقتل اليهود فيه، ولذلك اّختذ اليهود يوم الرابع عشر من آذار 

  .م إىل يومنا هذا ختليداً لذكرها، وال يعرف شيء عن موت أستري وتارخيهعيداً هل



إصحاحات ضمن أسفار ) 10: (عدد إصحاحاته" سفر أستري: "وينسب إليها سفر بامسها
-63سفر أستري، وقاموس الكتاب ص : ر. (الوحي القانونية، له مكانة خاصة ممتازة عند اليهود

66.(  
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الرسول من أتباع املسيح بعد املسيح ) ب/1/67/ (  2، وقـد زعموا أنّـه  كان لفولس1ورفقى
  .3أربع بنات كلهن نبيات

سيح ويف حقه فهي آية تدل على صدقه واهللا يؤيد من ولو سلمنا أن اآلية مضافة إىل امل   
يشاء إلرشاد خلقه، ولو جاز أن يدعي يف املسيح الربوبية بتحويل املاء مخراً جلاز أن يدَّعي ذلك يف 

أن اليسع عليه السالم نزل : "اليسع بتحويله زيتًا فقد جاء يف سفر امللوك من كتب أهل الكتاب
هل لك من حاجة؟ : ته وأكرمته فلما عزم على االنصراف قال هلابامرأة من بين إسرائيل فأضاف

. اهللا تعاىل لنا بقضاء ديننا 4]تدعو[يا نيب اهللا إن على زوجي دينًا قد فدحه وإن رأيت أن : قالت
. أحضريين ما عندك من األواين واستعريي من جريانك ما قدرت عليه من اآلنية: فقال هلا اليسع

وتركها ومضى فأصبحت املرأة . اتركيها ليلتك هذه: ا كّلها ماء مث قالففعلت ذلك فأمرها فمأل
ومل ينقل أن اليسع . فهذه اآلية أعجب وأغرب. 5"وقد حتوَّل ذلك كّله زيتًا فباعوه وقضوا دينهم

  امتهن
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

توئيل، وزوجة إسحاق ، وهي ابنة ب"حبل قيد, رباط أ: "اسم عربي رمبا كان معناه: رفقة  1
ا دبرت حيلة ليعقوب  - عليهما السالم  - وأم يعقوب  تاناً يف التوراة احملرفة أ وينسبون إليها زوراً و

وقد ماتت رفقة قبل إسحاق  - لينال الربكة والنبوة من أبيه إسحاق بدًال من أخيه األكرب عيسو 
ا كانت نبية ودفنت يف مغارة املكفيلة عند قرب إبراهيم عليه السالم، سفر التكوين : ر. (ومل يذكر أ

  ).408، قاموس الكتاب ص 49، 27، 25، 24إصحاح 
أحد السبعة املرسومني مشاسة يف كنسبة أورشليم، وقد كرس : الصواب أنه فيلبس املبشر  2

أعمال :ر.(نفسه بعد االضطهاد للتبشري وخاصة يف السامرة، وقد كان له أربع بنات عذارى يتنبأن



سفر أعمال الرسل :ر.(وقد استقر فيلبس بقيصرية، وصار أسقف تراليس).21/8،9سلالر 
  ).702، وقاموس الكتاب ص 6،8،21إصحاح
حسب اعتقاد أهل - أن اإلناث من األنبياء 952ذكر قاموس الكتاب املقدس ص   3
حنة أم  - 3. دبورة - 2. مرمي أخت موسى وهارون - 1: يف الكتاب املقدس هن- الكتاب
ومل يذكر . بنات فيلبس األربع - 6. حنة بنت فنوئيل - 5. خلدة امرأة شلوم - 4 .صموئيل

  .اهـ. نوغدية وإيزابيل: الكتاب نبية غريهن إّال أنّه ذكر وجود نبيات كاذبات وحذر منهن مثل
  .والتصويب من احملقِّق) تدعوا(يف ص   4
  .7- 4/1سفر امللوك الثاين   5
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  .إىل أن حلق باهللا ربه 1آمناً يف ِسْربه) أ/1/68/ (بْل مل يزل . وغلب وقتل وصلب

صر فتحوَّل أنه ضرب بعصاه حبر النيل مب: "ولقد فعل موسى ما هو أعجب من ذلك كله وهو
ألقى عصاه بني عصي بين إسرائيل فاهتزت شجرة "وكذلك . 2"املاء بسائر أرض مصر دمًا عبيطاً 

فبطل . 3"ذات أغصان وأفنان وأورقت وأمثرت لوزاً، فبينا هي خشبة إْذ صارت شجرة خضراء مثمرة
  .ة املسيحما عوَّل النصارى عليه، فما أجابوا به عن آييت موسى واليسع فهو جواب لنا عن آي

وقد صرح فولس يف الرسالة الرابعة عشرة إىل العربانيني بأن املسيح ليس ربًّا وال إهلًا بل إنّه عبد 
إن املسيح هو رئيس : "فقال. من عباد اهللا، شّرفه اهللا كما شّرف غريه من أنبيائه وأهل صفوته

إن كل رئيس أحبار إمنا : أحبارنا وهو الذي صعد إىل السماء وليس لنا رئيس أحبار غريه، مث قال
يكون من الناس ليقوموا فيما بني الناس وبني اهللا، وليس أحد ينال الكرامة لنفسه إّال من أناله اهللا 

أقسم الرّب بأّنك : مثل هارون، وكذلك املسيح مل ميدح نفسه، بل اهللا الذي مدحه حيث يقول
  .4"ملكي صادق) ب/1/68/ (أنت الكاهن املؤيد شبه

يشهد بأن املسيح إنسان من بين آدم  - الذي ليس عند النصارى من يعدله  -  فهذا فولس
  .من أحبارهم كهارون 5]وَحبـْرٌ [



جاء يسوع إىل بئر من آبار السامرة : "قال يوحنا اإلجنيلي: دليل صحيح على نبوته - 29   
  مستسقياً ماء وقد عيي من تعب الطريق ففاوضته امرأة منهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).293خمتار الصحاح ص:ر.(يف نفسه:فالن آمن يف سربه،أي:النفس،يقال:السرب  1
  .21- 7/14سفر اخلروج   2
  .84: ص: تقدم خترجيها ر  3
  .10- 5/1، 16- 4/14الرسالة إىل العربانيني   4
  .والصواب ما أثبته) حربا(يف ص   5
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مث وافاه تالميذه . أنا هو الذي أكلمك: فقال هلا يسوع. يا سيد إين أرى أنك نيب: فقالت

أرسلين، وأمت إن يل طعامًا لستم تعرفونه، إن طعامي أن أعمل َمَسرَّة من : فعرضوا عليه طعاماً، فقال
وجه الداللة على . 1"مث بعد يومني خرج من هناك؛ ألنه شهد أن النيب ال يكرم يف مدينته. عمله

  :النبوة والرسالة من وجوه
، وهذا "أنا هو: "فصّدقها وحّقق ظّنها، فقال هلا". يا سيد إين أرى أنك نيب: "قوهلا له: أحدها

  .واضح
، يعين بذلك اللذات الروحانية احلاصلة من املناجات "فونهإن يل طعامًا لستم تعر : "قوله: الثاين
  .واملكاملة

باملسرة عن احملبة، وإن كان ) أ/1/69/ (َكىنَّ ". أعمل مسرة من أرسلين: "قوله: الثالث
الباري ال يتصف باملسرة، وذلك من سوء تعبريهم، وَعرَّف بأنه رسول مأمور بإمتام العمل ولزوم 

  .شرع يف الشرع إالّ ما قام الدليل على ختصيصه بهالطاعة، والنيب وغريه 
من وقف على هذه الفصول الشاهدة بالنبوة والرسالة، وشاهد : "- عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 

ا، الكامتني هلا؛ ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا  ما كفيته من مؤنة استخراجها من أيدي الضانني 
احلة تكون زادي ملعادي، ويتعني عليه إظهار ذلك للمسلم متمُّ نوره، فليخّصصين بدعوة ص



سورة . [2}...َوَجَعَلِين نَِبّياً {: والكافر، أما املسلم ليقف على مصداق قوله تعاىل يف حّق املسيح
. }ما املسيح ابن مرمي إّال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة{: وقوله]. 30: مرمي، اآلية

  ].75: سورة املائدة، اآلية[
  وأما الكافر فحىت تظهر عليه احلجة، ويّتضح احملجة، وأنذر   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق طويل وقد اختصره املؤلِّف44- 4/5يوحنا   1
  ].30: سورة مرمي، اآلية. [}َقاَل ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتَاِينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِين نَِبّياً {  2
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من بسطت يداه يف دنياه، وأمهته العناية بأخراه أن جيمع من وجوه هذه الطائفة الزائفة مجعاً  

ذه ا ) ب/1/69/(لفصول على النبوة والعبودية، ليهلك من هلككثيفاً، وحيضر إجنيلهم ويقررهم 
  .عن بيِّنٍة وحيىي من َحىيَّ عن بيِّنةٍ 

. ، فدليل على احلدث، ظاهر ملن له ناظر"وقد َعِيَي يسوع من تعب الطريق: "وأما قول يوحنا
وأذنني، وفم ولسان وكف وبنان،  1وليت شعري كيف يعتقد ربوبية رجل ذي رأس وعينني، وقذال

  !.أكل ويشرب، ويعيا ويتعب، ويهان ويضرب، ويقتل يف زعمه ويصلب؟ي
: فإن قالوا! من هو هذا الذي عطش وعيي من تعب الطريق؟: على أَنَّا نسأل النصارى فنقول

  .2"إن اهللا خالق العامل بأسره وما مسه إعياء وال تعب: "هو الالهوت، أكذبتهم التوراة إذ تقول
بطلوا االّحتاد، إذ مل يبق الهوت متمّيز عن ناسوت حىت يضاف هو الناسوت، أ: وإن قالوا 

إليه اإلعياء والتعب، وإذا كان اإلله منَـزَّهًا عن التعب واإلعياء وقد تعب املسيح وعيي، فذلك دليل 
على كذب النصارى فيما هذوا به من االّحتاد، اللهم إّال أن يفسروا االّحتاد مبا ظهر على يده من 

/ فيقودهم القول بذلك إىل مساواة املسيح . إحياء املّيت وتطهري األبرص وغري ذلك آيات اإلله من
ذا االّحتاد) أ/1/70( فإن راموا تفرقة بني املسيح وبني غريه ممن . غريه، ويصري ال خصوصية له 

أحيا املّيت وطهر األبرص وفعل أضعاف فعل املسيح مل يقدروا على ذلك، وقد حكى لوقا يف 



أن رجًال من الفريسني طلب إىل يسوع أن يأكل عنده خبزاً، فلما دخل بيته حضرت إليه ": إجنيله
  امرأة خاطئة، وصبَّت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أَقِذَلة : "واجلمع. مجاع مؤخر الرأس، ويكون من الفرس معقد العذار خلف الناصية: الَقَذال  1
  ).495املصباح املنري ص : ر". (وُقُذل

إله الدهر الّرّب خالق أطراف األرض ال : "، كاآليت40/28ورد النص يف سفر أشعيا   2
فلعل مراد املؤلِّف يف نسبة النّص إىل التوراة أي جنس الكتب القدمية املتقدمة على ". يكل وال يعيا

  .اإلجنيل، وذلك من إطالق اسم اجلزء على الكل
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على رجليه قارورة طيب، وبكت عند قدميه حىت بـَلَّتهما بدموعها، وجعلت متسح قدميه 
. خاطئةلو كان هذا نبّيًا لعرف أن هذه املرأة : بالطيب وبشعر رأسها، فقال الفريسي يف نفسه

  .1"فأجابه يسوع عما هجس يف نفسه
الدليل على رسالته من قوله واعرتافه بأن اهللا غريه وأنه رسول اهللا إىل عباده، قال يوحنا  - 30
كيف حيسن هذا : ملا انتصف العيد حضر يسوع إىل اهليكل وشرع يعلم، فقال اليهود: "التلميذ

فمن عمل بطاعته فهو يعرف تعليمي، هل هو  التعليم؟ فقال تعليمي ليس هو يل بل للذي أرسلين،
/ فأما من يريد جمد. من عندي أم من عند اهللا؟ إن من يتكلم من عند نفسه إمنا يريد جمد نفسه

: فقال هلم. ألنك شيطان: من أرسله فهو صادق فعالم تريدون قتلي؟ فقال اجلمع) ب/1/70(
وقد خيتنون اإلنسان : "ولكنه من اآلباءتزعمون أن موسى َعلَّمكم اخلتان وليس اخلتان من موسى 

فعالم تنقمون عليَّ إبرائي اإلنسان يوم . 2"ومن اخلتان يهلك اإلنسان كيال تنقضوا سنة موسى
إين مل آت من عندي ولكن الذي أرسلين حمّق، ولستم تعرفونه وأنا الذي أعرفه، : السبت، مث قال

  .3"ن ساعته مل حتضر بعدفـََهمَّ اليهود بأخذه ومل يقدروا، أل. وهو أرسلين
ملا اشتبه  4فقد وضحت رسالته من اهللا إىل الناس وضوح الصبح لذي عينني، ولوال تعاسة اِجلد

  .اخلالق مبخلوق، وال قوبلت حقوقه بالعقوق



". ليس اخلتان من موسى ولكنه من اآلباء: "فأما موضع التحريف من هذا الفصل، فهو قوله 
  قد أوجبت اخلتان، وجعلته وذلك غري صحيح؛ ألن التوراة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق ذكره املؤلِّف خمتصراً 50- 7/36لوقا   1
ففي السبت ختتنون اإلنسان، فإن كان : "، كاآليت23، 7/22ورد النص يف إجنيل يوحنا   2

  ...".اإلنسان يقبل اخلتان يف السبت لئال ينقض ناموس موسى
  .30- 7/14يوحنا   3
املصباح ص : ر. (اِجلدُّ : َجدَّ جيّد واالسم: يف األمر االجتهاد، وهومصدر يقال منه) اجلد(  4

92.(  
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اختنوا حلم غرلتكم أنت وبنوك ورقيقك والساكن عندك : "فقال اهللا فيهامن شرائع اإلميان، 
الذي أقبل إيلَّ، واجعلوا ذلك ميسمًا يل يف أجسادكم، فمن مل يفعل ذلك فليقتل مبا أبطل من 

اهللا فاختنت بعد ما كربت سنة وخنت بنيه ) أ/1/71/(والتوراة تشهد أن إبراهيم أمره. 1"عهدي
هذا النقل  5وتالميذه، والدليل على ثبج 4]وحواريوه[ 3وهارون واملسيح ، واختنت موسى2وعبيده

وليس :"،مسَّى اخلتان سنة موسى بعد قوله"كيال تنقضوا سنة موسى: "واضطرابه قوله بعد ذلك
، ومل يزل أتباع املسيح خيتنون ويستنون بسنة األنبياء يف اخلتان حىت جاء رجل من "اخلتان من موسى
فولس، هو الذي يسمونه فولوس الرسول، فاّدعى أن املسيح ترآءى له، وأرسله إىل املتأخرين يدعى 

، فكان 6أهل دينه، فأحلَّ هلم فولس أشياء، وحلهم مما كانوا مرتبطني به من أقوال موسى واملسيح
  مما حلهم منه سنة اخلتان اليت شرعها األنبياء عليهم السالم فراجعوه يف ذلك،

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14- 17/9سفر التكوين   1
  .27- 17/23سفر التكوين   2
  .2/21جاء النص خبتان املسيح يف إجنيل لوقا   3



  .والصواب ما أثبته) وحواريه(يف ص   4
: ر. (واضطراب الكالم وتفنيه وتعمية اخلط وترك بيانه. وسط الشيء ومعظمه: الثبج  5

  ).233القاموس ص 
ر املعروفة يف اليهودية، وهو قطع حلم غرلة كل ذكر ابن مثانية أيام، إن اخلتان من الشعائ  6

وكان فرضًا دينيًا عند اليهود، ويف بكور العصر املسيحي زعم فريق من اليهود املتنصرين أن حفظ 
ألنه يف املسيح يسوع ليس اخلتان ينفع شيئًا وال : تلك السنة ضروري للخالص، وهلذا قال بولس

، 338، 337قاموس ص : ر). (6/15رسالته إىل غالطية . (ة اجلديدةالغرلة بل اخلليق
: بأن احلورايني قد عقدوا ما يسّمى بـ) 15(ويفهم من سفر األعمال الرسل اإلصحاح ). بتخليص

الذي كان أّول من دعا إىل ترك اخلتان، وعدم اتباع عادات  - بطلب من بولس " جممع أورشليم"
يف النظر يف مسألة الوثنيني الذين دخلوا يف املسيحية ويرفوضون  وبرنابا وغريهم - بين إسرائيل 

الذي مل ينسخ  - اخلتان، وقرر احلواريون السماح للوثنيني يف الدخول يف املسيحية دون شرط اخلتان 
اعتبارًا منهم على أن ذلك سيكون خطوة أوىل إىل التمسك الكامل بأحكام  - نسخًا باتًا 

  .املسيحية
بعد ذلك يف أقوال بولس التصريح منه بنسخ اخلتان نسخًا باتاً، وعدم الفائدة  إّال أن الواضح

منه كما تقدم، واستبدال اخلتان بالتعميد يف العهد اجلديد حيث قال بولس يف رسالته إىل كولوسي 
وبه أيضًا ختنتم ختانًا غري مصنوع بيد، خبلع جسم خطايا البشرية خبتان املسيح : "12، 2/11

  .اهـ. عه يف املعمودية اليت فيها أقمتم أيضاً معه بإميان عمل اهللا الذي أقامه من األمواتمدفونني م
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إن اخلتان ليس بشيء، وإن الغرلة ليس : "سالة املسيحفقال هلم فولس هذا املدعي ر  
ا فلم يتجاسروا على إمهاهلا 2فأطبق امللكية. 1"بشيء   .على ترك اخلتان، وتربص بقية طوائف 

كم وتالعب بدين النصارى ستأيت متفرقة  3وهذا فولس الرسول عندهم له كلمات تدل على 
النصارى يذكر أن ) ب/1/71/ (د مسعت بعض وق. يف أضعاف هذا املختصر إن شاء اهللا تعاىل



ا املسيح مركبة من الالهوت والناسوت مجيعاً، فيلزم على قول هذا القائل أن يكون  كلمة ينطق 
  .إنكم تريدون قتلي، وذلك زلل عظيم: اإلله قد نطق بكالم املستضعفني إذ يقول يف كالمه لليهود

قال : "بالنبوة والرسالة؛ قال يوحنا التلميذ مناظرة جرت بينه وبني اليهود تشهد له - 31   
حنن ذرية إبراهيم وأنت : إن أنتم ثبتم على احلّق فاحلّق يعتقكم، فقالوا: يسوع لليهود الذين حضروه

  احلّق أقول: فقال. تزعم أنا عبيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7/19رسالة بولس إىل أهل كورنثوس   1
افرقة من فرق النصار   2   .ى الكبرية، وسيأيت التعريف 
بيان الدور اخلطري الذي قام به يف ) 100: ص: انظر(لقد سبق لنا يف ترمجة بولس   3

احنراف النصارى، وقد أّكد الباحثون املعاصرون من النصارى ما قد قرره علماء املسلمني قدميًا يف 
واألدلة على ذلك كثرية من أقوال  .املؤسس للنصرانية املنحرفة هو بولس، وليس عيسى عليه السالم

  :بولس يف رسالته اليت تثبت أنه واضع أسس العقيدة النصرانية املنحرفة ومنها
صورة اهللا غري املنظور بكر  ) املسيح : يعين(الذي هو : "1/15قوله يف رسالته إىل كولوسي 

 يرى سواء كان كل خليفة، فإنه فيه خلق الكل ما يف السماوات وما على األرض ما يرى وما ال
  ".عروشاً أم سيادات أو رئاسات أم سالطني، الكل به وله قد خلق

إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا مَتَربرين جمانًا بنعمته : "3/23وقوله يف رسالته إىل رومية 
وكذلك يف نفس الرسالة ". بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه

5/10 -21.  
ألننا مجيعًا سوف نقف أمام كرسي ...وأما أنت فلماذا تدين أخاك: "4/100وقوله أيضًا 

  ".املسيح
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فهو عبد اخلطيئة، قد عرفت أنكم من ذرية إبراهيم، ولكنكم  لكم إن من يعمل باخلطيئة
أما حنن فلسنا مولودين من زىن، وإمنا لنا : تريدون قتل رجل كلمكم باحلّق الذي مسعه من اهللا، فقالوا



لو كان اهللا أباكم كنتم حتبونين؛ ألن اهللا أرسلين ولستم تفهمون كالمي : فقال. أبٌّ واحٌد هو اهللا
أمل نقل إنك سامري : فقالوا. تماع قويل، أنتم من أبيكم إبليس وشهوة أبيكم تأتونوال تطيقون اس

يذوق املوت إىل ) أ/1/72/ (احلّق أقول لكم إن من حيفظ كالمي ال : وأن بك جنوناً؟ فقال
قد مات إبراهيم واألنبياء؛ فلعلك أعظم من أبينا إبراهيم ومن . اآلن علمنا أنك جمنون: فقالوا. األبد
. أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح: من األنبياء، من جتعل نفسك؟ فقال يسوع مات

احلّق أقول لكم إنين : مل يأت لك مخسون سنة فكيف رأيت إبراهيم؟ فقال يسوع: فقال له اليهود
  .2"فتناولوا حجارة لريمجوه، فتوارى يسوع وخرج من اهليكل. قبل أن يكون إبراهيم 1]كائن[

فقد نطق املسيح يف هذا الفصل ويف غريه بأنه رسول من اهللا، وأنه إنسان من خلقه  :قلت 
يروم أعداؤه قتله على تبليغ رسالة ربّه، وأنه سامع من اهللا، وأن اهللا غريه ولو أن األمر على ما 
يتخيله النصارى ألرشد أهل ذلك اجمللس إىل الصواب ولعّرفهم أن اإلله ال يتصور قتله والظهور 

ربه وتواريه من ع ليه، ولكنه أثبت عندهم أنه رجل ضعيف من بين آدم، وأّكد ذلك يف نفوسهم 
اجمللس على أعني الناس وهم يشهدون، وكيف يكون إهلًا ويرتك خلقه يرتبكون يف حبائل الشكوك، 

وأنا إنسان كلمتكم باحلق وفـُْهت لكم ) ب/1/72/ (إّنكم تريدون قتلي : "ويقول يف حماورته
  !.؟"دقالص

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .إضافة يقتضيها السياق مأخوذة من نص اإلجنيل  1
  .، يف سياق طويل، وقد اختصر املؤلِّف بعضه59- 8/31يوحنا   2
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يسألون عنها، وكّلها قريبة املغزى على من أمعن من مطالعة كتبهم،  ويف هذا الفصل مواضع

وإمنا يريد قبلية االصطفاء واالجتباء، ". أنا قبل أن يكون إبراهيم: "وعرف نبوات أنبيائهم، منها قوله
وهذا حممل يتعني محل ". أّن اهللا قّدر يل النبوة واصطفاين للرسالة قبل خلق إبراهيم: "وتقدير الكالم

به النصارى من دعوى  1]ينهق[ا الكالم عليه إن صّح نسبته إليه، ولو كان األمر على ما هذ
أنا كنت قبل خلق العامل، وأنا الذي نفخت الروح يف : "الربوبية مل خيصص القبلية بإبراهيم ولقال

 ، جلاز ذلك يف سليمان فقد"أنا قبل أن يكون إبراهيم: "، ولو جاز أن يتمسك بقوله"حواء وآدم



أنا كنت قبل الدين، وأنا كنت مع اهللا حني مدَّ األرض، وكنت صبّياً : "قال عليه السالم يف حكمته
  .2"أهلو بني يديه
  !.من بين إسرائيل، فكيف يكون قبل الدنيا؟ 3هذا ُمَأوَّل ألن سليمان: فإن قالوا

ل وترجح فاستوت احلا! ويسوع املسيح من ولد إبراهيم، فكيف يكون قبل إبراهيم؟: قلنا 
  .4هذه الَقْبليِّة) أ/1/73/ (جانب سليمان يف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولعل الصواب ما أثبته) يهيق(يف ص   1
  .، بألفاظ متقاربة، وقد ذكره املؤلِّف خمتصراً 31- 8/22سفر األمثال   2
وأباه داود  وهو". رجل السالم: "اسم عربي معناه - عليهما السالم  - سليمان بن داود   3

عند أهل الكتاب جمرد ملكني من ملوك بين إسرائيل وليسا نبّيني من أنبيائهم الكرام، وينسب إليه 
تانًا الكثري من كبائر الذنوب، وحىت )هيكل سليمان: (اهليكل املسّمى بـ ، كما ينسبون إليه زورًا و

وسفر األمثال وإصحاحاته ، )2(الشرك باهللا، كما ينسبون إليه سفر اجلامعة وعدد إصحاحاته 
سريته يف سفر امللوك األّول وقاموس الكتاب : ر). (8(، وسفر نشيد األناشيد وإصحاحاته )31(

  ).951، 483، 481ص 
من أنبياء اهللا  - بال شّك  - عليهما السالم  - أما يف املصادر اإلسالمية فإن سليمان وداود 

- 428، قصص األنبياء، ص 356- 1/344سريته يف تاريخ الطربي : ر. (الكرام املعصومني
  ).، البن كثري وغري ذلك447
أنا قبل أن : "إن كالم املؤلِّف يف الرّد على استدالل النصارى على ألوهية املسيح بقوله  4

يف الّرّد على  - وقد كان نصرانيًا مث أسلم  - ، مقتبس من كالم احلسن بن أيوب "يكون إبراهيم
أن اإلمام ابن تيمية قد نقل أغلب كتابه يف اجلواب الصحيح النصارى، وكتابه مفقود، إّال 

، كما ذكر الّرّد أيضًا املهتدي نصر بن حيىي املتطّبب يف النصيحة اإلميانية يف 341، 2/340
  .277، 276فضيحة امللة النصرانية ص 
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، حيتمل أن يكون إبراهيم  "إن أباكم إبراهيم ليشتهي أن يرى يومي فرأى وفرح: "ومنها قوله
كان قد اشتهى أن يرى يومًا يتلذذ فيه مبناجاة اهللا ومكاملته، فال جرم أن اهللا تعاىل أناله طلبته، 

فكلمه عند انتصاف النهار، حني مرت به املالئكة هلالك قوم لوط  "رفه حنلته وأسعفه حباجته، وش
: كما شهدت به التوراة، وفارقوه وبقي إبراهيم قائمًا بني يدي اهللا يناجيه ويتلذذ مبراجعته ويقول له

لك األبرار مع الفجار بغضب واحد كما شهدت به التوراة، فضاهى ذلك اليوم من . 1"يا رّب أ
أشكرك؛ ألنك تستجيب : إذا كان يدعو ربّه عند إحياء العازر، ويقول: "يبه يوم املسيححسنه وط

يل، وأنا أعلم أنك تستجيب يل يف كّل حني، ولكن أشكرك من أجل هؤالء الفئام ليعلموا أنك 
،ولو كان على ما "إبراهيم اشتهى أن يرى يومي:"كما نطق به اإلجنيل، فهذا تأويل قول. 2"أرسلتين
  .اشتهى أن يرى يومي:اشتهى أن يراين،ومل يقل:إليه النصارى لقاليذهب 

يف ذريته رجًال ) ب/1/73/ (وحيتمل أيضاً أن يكون إبراهيم كان قد سأل اهللا تعاىل أن جيعل 
صاحلًا تعّم بركته، فوعده اهللا أن خيرج من ذريته من حيىي امليت، ويربئ األبرص واألكمه، ويشفي 

م أن يري يومًا من أيام هذا املولود املوعود به لكي حيصل له مع علم اليقني املرضى، فاشتهى إبراهي
ميتًا أو عددًا من املوتى، وشفى له مرضى، وكثر له من الزاد القليل ما  3]فأحيا له[عني اليقني 

إن من ذريتك من ُأجري هذه األمور على يده، ففرح بذلك اليوم اليت : أشبع اجلمع الكثري، وقال
  .فيه من ربّه ما حصلحصل له 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).18(سفر التكوين إصحاح   1
  .46- 11/1يوحنا   2
  .بياض يف ص، واإلضافة من احملقِّق حسب سياق الكالم  3
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، "إن أبانا واحد هو اهللا: "ويف الفصل ما يقتضي مساواة املسيح غريه يف لفظ النبوة إذ يقولون

لو أن اهللا : "كّذبتم بل هو أيب دونكم، بل أقّرهم على ذلك، وقال: 1]ويقل[فلم ينكر عليهم 
م أحرار، ومن ذلك قوله"تقكماحلّق يع: "ومن ذلك قوله". 2]أبوكم كنتم حتّبونين[ : ، ومعلوم أ



م من بين آدم، فهذا التوسع من املسيح يوجب صرف األبوَّة "أنتم من أبيكم إبليس" ، ومعلوم أ
  .والبـُنـُوَّة عن ظاهرها

أبوكم كنتم ) [أ/1/74/ (لو أن اهللا : ويقتضي إطالق البنوة على العبد املطيع حيث يقول
  .3]حتبونين

: لقد فاوضت بعض النصارى فيما يتعلق بألفاظ البنوة، فقال: "- عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 
  .ال تعجب من تسميتنا السيد املسيح ابناً، فنحن بأسرنا ندعو اهللا أباً جلميعنا

فأنتم إذاً مع املسيح يف الرتبة، فلم تسمونه ربّاً وتّتخذونه إهلاً؟ ومل مييز عنكم يف هذه : فقلت له
ر اختصاصه باخلوارق واآليات فتلوت عليه أمثاهلا صدرت عن عدة من األنبياء، فذك! التسمية؟

فليت شعري، أي شيء يف هذا الفصل يصلح . فحار ومل حير جواباً، وأصيب ومل يصب صواباً 
، وفيه هربه من !"من منكم يوخبين على خطيئة؟: "لالستدالل على ربوبية املسيح وفيه قوله لليهود

م ، من منكم جيحد خلقي "من منكم يوخبين على خطيئة: "هّال كان مكان قولهو . اجمللس حبضر
، ومل تنكرون ربوبييت وجتحدون ألوهييت، وأنا الذي بيده البسط !ونفخي الروح يف آدم؟! العامل؟

وحاشاه حاشاه، بل إمنا استدل على نبوته بثبوت ! والقبض، وبأمره قامت السماء واألرض؟
  !".يوخبين على خطيئة؟من منكم : "عصمته، فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) ويقول(يف ص   1
  .والصواب ما أثبته) أباكم كنتم حتبوين(يف ص )  4(، و2
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أحيا يسوع العازر، وجاء : "قال يوحنا التلميذ): ب/1/74/ (معجزة دالة على نبّوته  - 32

ارفعوا احلجر : أين دفنتموه؟ فأشارت إىل املغارة اليت هو فيها، فقال: إىل القرب مع أخته، وقال هلا
يا سيد إنه قد أننت؛ ألن : ت العازرفقالت أخ. انظروا حبه له: مث دمعت عيناه، فقال اليهود. عنه

إن آمنت رأيت جمد اهللا، فرفعوا احلجر عن القرب، ورفع يسوع بصره إىل فوق، : له أربعة أيام، فقال
يا أبتاه أشكرك ألنك تسمع يل، وأعلم أنك تسمع يل يف كّل حني، ولكن أشكرك من أجل : وقال



فخرج امليت ويداه ورجاله . عازار اخرج: ظيمهؤالء القيام ليعلموا أنك أرسلتين، مث نادى بصوت ع
  .1"ُحلُّوه ودعوه ميضي إىل بيته: ملفوفة باللفائف ووجهه مستور بعمامة، فقال يسوع

ذا وشبهه ثبتت نبّوة املسيح، ووضحت رسالته، وقطع ألسن اليهود الذي قرفوه : قلت
  .هو التحّدي على النبّوةباخلناء، ونسبوا أمري الصدق إىل الزنا، وهذا الكالم من املسيح 

ورد ) أ/1/75/(على النبّوة 2اللتها]ود[فإن نازع اليهود يف صدق هذه اآلية من املسيح 
وغريه من آيات عيسى، وكّل  3]الصََّوانٍ [عليهم ذلك بعينه يف شّق البحر وإجراء املياه من حجر 

  .سؤال انعكس على مورده مردود من أصله
على ربوبية املسيح إذ ليس يف مقدور البشر إحياء من يف  وإن زعم النصارى أن ذلك دليل

  .القبور
قد بّينا يف الباب األّول عبودية املسيح، وأنه إنسان من اخللق أكرمه اهللا باآليات وأمّده : قلنا   

باملعجزات، والّرّب تعاىل هو الذي يعيد الروح إىل قالبها، ويفعل ذلك عند دعوة النيب ليتوجه على 
  بول أمرهالعباد ق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق طويل، وقد اختصر املؤلِّف بعضه44- 11/1يوحنا   1
  .واهللا أعلم. بياض، واملثبت من اجتهاد احملقِّق حسب سياق الكالم: يف ص  2
. وال معىن له، ولعله حتريف من الناسخ، وما أثبته موافق لسياق الكالم) الطران: (يف ص  3

  .ضرب من احلجارة شديد) صوابال(و
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، وهذا كما فلق البحر بسؤال "صدق عبدي فأطيعوه: "ويْنزِل ذلك منه سبحانه مْنزِلة قوله
إىل فرعون وجنوده، وقد شهد كتاب  1]قمال فأرسله[، وأخرج له من الرمل حيوانًا كثريًا موسى

، فطرحوا امليت عن 3]القرب فرأوا عدّوًا هلم[أن قومًا محلوا ميتًا هلم إىل : امللوك من كتبهم 2]سفر[
ملدينة، فنظروا ، وأقبل حىت دخل ا4]اهلرب إىل املدينة، فأحيا اهللا تعاىل امليت[أعناقهم، وابتدروا 

قْرب اليسع قد أحيا مّيتًا وهو [نيب اهللا اليسع، فهذا تراب  5]فإذا هم قد وضعوه على قْربِ [



وتضرع يف ذلك، واليسع مّيت مل ) ب/1/75/ (من فعل املسيح، واملسيح سأل  6]أعجب
  .ينسب إليه سؤال

ذه العظام حىت أحييها قم فتنبأ على ه: أن اهللا عزوجل قال حلزقيال"وقد ذكرنا أشعيا النيب 
م ثالثون ألفاً، وقيل: ففعل فأحيا اهللا بدعوته عاملًا كبريًا يقال. لك ستون ألفاً، كان خبتنصر : إ

  .األموات 8وقد أحيا إلياس وغريه. 7"اليوناين قتلهم، وكان هلم من يوم قتلوا ستون سنة
اب فانثال على وذب 9]قمل[وقد كان موسى ضرب بعصاه الرمل فـََتَكوََّن منه "   
وكّل . وال شّك أن من صوَّر حيوانًا ابتداءًا فهو أبدع ممن أعاد الروح إىل قالبها األّول. 10"أعدائه

ا التوراة والنبوات، فهّال اّختذ   هذه املنقوالت تشهد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، 8/16يف ص بياض، واإلضافة من نص التوراة سفر اخلروج   1
بياض وسقط يف األصل، وقد أكملت النقص من سفر ) 6(، و)5(، و)4(، و)3(و 2

، ومن املنتخب اجلليل من ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل، أليب الفضل 21- 13/20امللوك الثاين 
  .82املالكي ص 

ولعله . ، ومل يرد يف سفر أشيعا كما ذكر املؤلِّف10- 37/1ورد النّص يف سفر حزقيال   7
  .افة من الناسخسهو منه، أو إض

عليه السالم أحيا ابن ) إلياس(أن النيب إيليا  24- 17/17ورد يف سفر امللوك األّول   8
األرملة امليت، وكذلك أحيا النيب اليسع عليه السالم ابن اإلسرائيلية امليت كما ذُكر يف سفر امللوك 

  .37- 4/18الثاين 
  .والصواب ما أثبته) قمالً (يف ص   9

  .17، 8/16سفر اخلروج   10
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  .النصارى من ذكرنا من األنبياء آهلة وأرباباً، وقد أربوا على ما صدر من املسيح عليه السالم
  :العازر أشياء متنع النصارى من اعتقاد ربوبية املسيح منها واعلم أن يف قصة



فكيف يسأل الّرّب عن . مكانه 1]لعرف أين[، فإنه لو كان املسيح ربّه "أين دفنتموه: "قوله
  .2!]قرب العازر؟[موضع 

  .وُحنـُوِّ اجلنسية) أ/1/76/ (اآلدمّيني  3]وذلك من صفات[استعباره عند رؤية قْربه : ومنها
  .، أضاف القدرة على اإلحياء إىل غريه"إن آمنت رأيت جمد اهللا: "قوله ألخت املّيت: ومنها
ابتهاله وطلبه من اهللا وإظهار فاقته وحاجته إليه سبحانه، وعجزه وقصوره عن أن يأخذ : ومنها

إن االبن ال يقدر أن : "إّال ما أعطاه، وقد صرّح هو بذلك يف موضع آخر من اإلجنيل إذ يقول
وهذا غاية العجز واالفتقار، فلو كان املسيح هو . 4"ًا وال يتفكر فيه إّال أن يأمره األبيفعل شيئ

اهللا أو اهللا حاًال فيه كما يقول النصارى للزم اّحتاد السائل واملسؤول، والداعي واملدعو، والطالب 
  .واملطلوب منه

سؤاله غريه، وطلبه من  ولو كان اهللا هو املسيح أو صفة من صفاته جلر إىل تلبيس عظيم، إذ   
غري مطلوب منه، تلبيس وتدليس، ومحل خللقه أن يقفوا به دون حّقه، وأن يعاملوه مبا يقصر عن 

  جالله، وال يعطونه من اخلدمة والعبادة ما
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  طمس وبياض يف األصل، وإكمال النقص من احملقِّق حسب سياق الكالم) 4(، و)3(، و 1
  .، بنفس املعىن8/28، 5/9إجنيل يوحنا   4
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آلدميني، فينسبونه يتقاضاه الربوبية وتوجيه اإلهلية بل يعاملونه معاملة البشر وخياطبونه خماطبة ا

ومرمي، وذلك غض عظيم من منصب ) ب/1/76/ (تارة إىل بنوة داود وأخرى إىل بنوة يوسف 
  .الربوبية وحط جلالل األلوهية

نسأل النصارى عن هذا الداعي املبتهل الطالب أهو اإلله األزيل الواحد  - يرمحك اهللا  - فنحن 
  !أو إنسان من بين آدم؟



إن املسيح إله حّق : "بين آدم وافقوا شريعتنا وخالفوا شريعتهم إذ تقول إنه إنسان من: فإن قالوا
وحينئٍذ يصريوا مسلمني ". من إله حّق من جوهر اهللا، وأن املسيح بيده أتقن العوامل وخلق كّل شيء

  .إذا اعرتفوا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم
قد صّرحوا أن اهللا األزيل ال يعلم وإن زعموا أن القائل لذلك هو اإلله اخلالق األزيل الواحد، ف

املغيبات، وأنه مفتقر إىل سؤال غريه، وأن له ربًّا فوقه يسأله حوائجه، ويضرع إليه يف نوازله ومأربه، 
  .وكفى بذلك جتاهالً 

ذكر يوحنا يف قصة العازر هذه أن مرمي ومرثا أختا العازر ذهبتا إىل : مؤاخذة على إحياء العازر
ليس هذا موتًا على احلقيقة، ولكن : يد إن حبيبك العازر قد مات، فقال يسوعيا س: "يسوع فقالتا

  .1"ليظهر جمد اهللا
العازر مات أو مل ميت، فإن كان قد مات، فكيف ) أ/1/77/ (ال خيلو أن يكون : قلت

إنه مل ميت حقيقة، وإن كان مل ميت مل حيصل اإلعجاز بإحياء من مل ميت وإحياء احلّي : يقول
  .حمال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

يا سيد : فأرسلت األختان إليه فائلتني: "، كاآليت4، 11/3ورد الّنّص يف إجنيل يوحنا   1
هذا املرض ليس للموت بل ألجل جمد اهللا؛ ليتمجد : هو ذا الذي حتبه مريض، فلما مسع يسوع قال

يتطرق إليه االعرتاض الذي ذكره؛  هو خمالف للّنّص الذي ذكره املؤلِّف، وال. اهـ". ابن اهللا به
  .الختالف عبارات الّنّصني
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  يف إثبات نبوته وحتقيق رسالته: الباب الثاين
إىل معجز كثيف، فال جرم  من َغُلَظ فهمه وأظلم حسه وكثف لبه افتقر يف إرشاده : نكته

  .كانت اآليات يف أهل الكتاب من جنس ُفهوِمهم
وملا لطفت أفهام آخرين وتروحنت نفوسهم وقوي نفوذ إدراكهم اكتفى يف هدايتهم بالروحاين 
م على ما  من املعجز، فال جرم آمن طوائف مبجرد رؤية نبّيهم ومساع أّول كالمه، ومل يتوقف إميا

  .ّولنيتوقف عليه إميان األ



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
من أرسله امللك إىل قطر يف أمر ذي باٍل فهو إما خصيص به أو غري خصيص، : نكته أخرى

وإن كان اآلخر فال بّد لوجوب االمتثال . فإن كان خصيصاً به مل حيتج يف تبليغ أوامره إىل مزيد ثبته
سيح، وتقررت رسالته باألدلة املستنبطة من كتبهم مما يقطع االحتمال، فقد ثبتت حبمد اهللا نبوة امل

  ).ب/1/77. (على وجه ال خفاء به على من نـَوََّر اهللا قلبه
  اجمللد األول

                                    
238  |496  

=========================================  
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  تأويل ظواهر اإلجنيل يف: الباب الثّالث

أنه إمنا دخل اخللل على النصارى وغريهم ممن  - رمحك اهللا  - اعلم ) ب/1/77/ (   
بضاعته من املعقول مزجاة، ومن جهلهم مبقتضيات األلفاظ وعدم املعرفة بوجوه الكالم ولقصور 

ا بالدليل، وليس ذلك صواباً، بل  أفهامهم هابوا تأويل الظواهر فلم حيملوها على بعض حمتمال
ينبغي حراسة ما َدلَّ عليه دليل العقل الذي ال احتمال فيه، فإذا ورد لفظ عرض ظاهره على ما 
ضبطه دليل العقل، فإن مل يـَْنُب عنه استعمل الظاهر من اللفظ ومل يتأول، وإن نبا عنه طُلب له 

  رع ال، إذ الش2حيمل عليه ما حيتمله ليجمع بني اللفظ وبني مقتضى العقل 1]وجه[
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولعل الصواب ما أثبته) وجها(يف ص  1
كان األوىل باملؤلِّف يف رّده على النصارى يف هذا الباب أن يستفتحه ببيان حقيقة األناجيل   2
فإن أناجيل النصارى ليست قطعية الثبوت والداللة، بل هي ظنية إن مل تكن منتفية : وألفاظها

بنص القرآن الكرمي يف أخباره بتحريف أهل الكتاب ملا أنـَْزل عليهم، وملا ثبت من  وذلك. عنها
وجود التناقض واالختالف يف األناجيل وعدم السند املتصل املتواتر لكتبهم، واعرتاف بعض 

  .أحبارهم بكل ذلك كما سنبّينه يف الباب الرابع إن شاء اهللا تعاىل
ناجيلهم وفيها تلك األلفاظ اليت زل فيها النصارى وعلى فرض التسليم اجلديل هلم بصحة أ

ملعانيها الصحيحة من ) تفسرياً : أي(فإننا جند هلا تأويًال  - األّب والّرّب واإلله واالبن  - وهي 
وما ميكن أن  - حيث إن الكتاب الواحد يفسر بعضه بعضًا  - نصوص كتبهم املقدسة لديهم 



اإلله : (فإن ألفاظ. الكالم ومبا يناسب إطالقها عليهحتمل عليه من املعاين الصحيحة حبسب سياق 
ا حتمل على حقيقتها وما يستلزمه مقام الربوبية واأللوهية من ) والّربّ  إذا أطلقت على اهللا فإ

  .التعظيم والتْنزِيه والتفرد
ا التكرمي والتفخيم والتدبر والرعاية  وإذا ما أضيفت إىل املخلوقني وأطلقت عليهم فإنه يراد 

  .والتعليم حبسب ما يناسب مقام العبودية والبشرية
ا ال تعين بنوة الوالدة أو االنفصال ) االبن: (وكذلك لفظة إذا ما أضيفت إىل اهللا عزوجل فإ
حيث مل ينفرد املسيح بإطالقها عليه، بل شاركه فيها غريه  - كما تومهه النصارى   - عن اهللا عزوجل 

ا تعين حينئٍذِ◌ بنوة  - ة واإلجنيل من األنبياء والصاحلني يف التورا ممن مل يدع أحد فيه األلوهية فإ
  .الطاعة واحملبة

، فهو نفس القانون الكلّي يف التعارض بني األدلة "اخل...فإذا ورد لفظ: "أما قول املؤلِّف
، وقد سبقه إليه طائفة )172أساس التقديس ص : (النقلية والعقلية الذي تومهه الرازي يف كتابه

املواقف لألجيي ص : ر. (أبو حامد الغزايل وابن العريب واجلويين والباقالين: أئمة األشعرية منهممن 
  ).12، وأصول الدين للبغدادي ص 39

م الكّلي يف كتابه : ، حيث قال"درء تعارض العقل والنقل: "وقد أبطل اإلمام ابن تيمية قانو
ألنفسهم قانونًا فيما جاءت به األنبياء عن ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤالء يضع كّل فريق "

اهللا، فيجعلون األصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوهلم عرفته، وجيعلون ما جاءت 
م قبلوه، وما خالفه مل يتبعوه وهذا يشبه ما وضعته النصارى من . به األنبياء تبعًا له، فما وافق قانو

م ورّدوا نصوص التوراة واإلجنيل إليها، لكن تلك األمانة اعتمدوا أمانتهم اليت جعلوها عقيدة إميا
فيها على ما فهموه من نصوص األنبياء أو ما بلغهم عنهم، وغلطوا يف الفهم أو يف تصديق الناقل  

  .كسائر الغالطني، فمن حيتج بالسمعيات فإن غلطه إما يف اإلسناد وإما يف املنت
ما رأوه بعقوهلم وقد غلطوا يف الرأي والعقل، فالنصارى أقرب  وأما هؤالء فوضعوا قوانينهم على
م. إىل تعظيم األنبياء والرسل من هؤالء جواب : مث ذكر اإلمام ابن تيمية جوابني يف الّرّد على قانو

  :إمجايل وتفصيلي
ا : أما اإلمجايل فيقول والكالم على هذه اجلملة بين على بيان ما يف مقدمتها من التلبيس فإ
احنصار التقسيم فيما ذكروه من  - والثانية  - ثبوت تعارضهما  - أّوهلا  - مبنية على مقدمات 

  .بطالن األقسام الثالثة - والثالثة  - األقسام األربعة 



سواء   - تعارض دليالن : إذا قيل: أن يقال: واملقدمات الثالثة باطلة، وبيان ذلك بأصل وهو
ال خيلو إما أن يكونا : فاجلواب أن يقال - واآلخر عقليًا  كانا مسعيني أو عقلني، أو أحدمها مسعياً 

فأما القطعيان فال جيوز . وأما أن يكون أحدمها قطيعًا واآلخر ظنياً . قطعيني أو يكونا ظنيني
تعارضهما، وهذا مّتفق عليه بني العقالء؛ ألن الدليل القطعي هو الذي جيب ثبوت مدلوله وال 

  .ميكن أن تكون داللته باطلة
حينئٍذ فلو تعارض دليالن قطعيان وأحدمها يناقض مدلول اآلخر، للزم اجلمع بني النقيضني و 

وإن كان أحد الدليلني املتعارضني قطعيًا دون اآلخر، فإنه جيب تقدميه باّتفاق العقالء، . وهو حمال
  .سواء كان هو السمعي أو العقلي فإن الظّن ال يرفع اليقني

فإنه يصار إىل طلب ترجيح أحدمها، فأيهما ترجح كان هو املقدم وأما إن كان مجيعًا ظنّيني 
  .سواء كان مسعياً أو عقلّياً 

 - فتبّني أن كل ما قام عليه دليل قطعي مسعي ميتنع أن يعارضه قطعي عقلي، ومثل هذا الغلط 
ك اللوازم وال يقع فيه كثري من الناس، يقدِّرون تقديراً يلزم منه لوازم فيثبتون تل - القانون السابق : أي

َلْو  {: يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعاً، والتقدير املمتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة كما يف قوله تعاىل
  .اهـ[. 22: سورة األنبياء، اآلية. [}َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالّ اللَُّه َلَفَسَدتَا

  ).، بتصرف يسري81- 78، 7- 1/4درء تعارض العقل والنقل : ر(
. واب التفصيلي فقد شغل معظم أجزاء الكتاب الذي يقع يف عشرة أجزاء بتحقيق دوأما اجل

  .حمّمد رشاد سامل
يف مقدمة الباب الثالث؛ فإن  - عفا اهللا عنه وعنا  - مما سبق يتبّني لنا فساد ما ذكره املؤلِّف 

ذا . الباطل ال يرد بباطل مثله القانون الكلّي كما أنه يستلزم أن يتسلط النصارى على املسلمني 
الفاسد فيطالبون بتأويل ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة من األلفاظ الشرعية كالصالة والزكاة وحنوه 
م الفاسد   .حبملها على ظواهرها اللغوية ونفي معانيها الشرعية، وغري ذلك من األمور اليت تلزم قانو
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  يف تأويل ظواهر اإلجنيل: الباب الثالث
  .يرد خبالف ما يقتضيه العقل



  فإذا عرفت هذا فاعلم أن األلفاظ اليت زلوا فيها وقدروها نصوصا وليست   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

م ورّدوا نصوص التوراة وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم اليت   جعلوها عقيدة إميا
واإلجنيل إليها، لكن تلك األمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص األنبياء أو ما بلغهم 
عنهم، وغلطوا يف الفهم أو يف تصديق الناقل كسائر الغالطني، فمن حيتج بالسمعيات فإن غلطه إما 

  .يف اإلسناد وإما يف املنت
ضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقوهلم وقد غلطوا يف الرأي والعقل، فالنصارى أقرب وأما هؤالء فو 

م. إىل تعظيم األنبياء والرسل من هؤالء جواب : مث ذكر اإلمام ابن تيمية جوابني يف الّرّد على قانو
  :إمجايل وتفصيلي

ا والكالم على هذه اجلملة بين على بيان ما يف مقدمتها : أما اإلمجايل فيقول من التلبيس فإ
احنصار التقسيم فيما ذكروه من  - والثانية  - ثبوت تعارضهما  - أّوهلا  - مبنية على مقدمات 

  .بطالن األقسام الثالثة - والثالثة  - األقسام األربعة 
سواء   - تعارض دليالن : إذا قيل: أن يقال: واملقدمات الثالثة باطلة، وبيان ذلك بأصل وهو

ال خيلو إما أن يكونا : فاجلواب أن يقال - ، أو أحدمها مسعيًا واآلخر عقليًا كانا مسعيني أو عقلني
فأما القطعيان فال جيوز . وأما أن يكون أحدمها قطيعًا واآلخر ظنياً . قطعيني أو يكونا ظنيني

تعارضهما، وهذا مّتفق عليه بني العقالء؛ ألن الدليل القطعي هو الذي جيب ثبوت مدلوله وال 
  .ن داللته باطلةميكن أن تكو 

وحينئٍذ فلو تعارض دليالن قطعيان وأحدمها يناقض مدلول اآلخر، للزم اجلمع بني النقيضني 
وإن كان أحد الدليلني املتعارضني قطعيًا دون اآلخر، فإنه جيب تقدميه باّتفاق العقالء، . وهو حمال

  .سواء كان هو السمعي أو العقلي فإن الظّن ال يرفع اليقني
ان مجيعًا ظنّيني فإنه يصار إىل طلب ترجيح أحدمها، فأيهما ترجح كان هو املقدم وأما إن ك

  .سواء كان مسعياً أو عقلّياً 
 - فتبّني أن كل ما قام عليه دليل قطعي مسعي ميتنع أن يعارضه قطعي عقلي، ومثل هذا الغلط 

لوازم فيثبتون تلك اللوازم وال  يقع فيه كثري من الناس، يقدِّرون تقديراً يلزم منه - القانون السابق : أي
َلْو  {: يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعاً، والتقدير املمتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة كما يف قوله تعاىل

  .اهـ[. 22: سورة األنبياء، اآلية. [}َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالّ اللَُّه َلَفَسَدتَا
  ).رف يسري، بتص81- 78، 7- 1/4درء تعارض العقل والنقل : ر(



. وأما اجلواب التفصيلي فقد شغل معظم أجزاء الكتاب الذي يقع يف عشرة أجزاء بتحقيق د
  .حمّمد رشاد سامل

يف مقدمة الباب الثالث؛ فإن  - عفا اهللا عنه وعنا  - مما سبق يتبّني لنا فساد ما ذكره املؤلِّف 
ذا القانون الكلّي كما أنه يستلزم أن يتسلط النصارى ع. الباطل ال يرد بباطل مثله لى املسلمني 

الفاسد فيطالبون بتأويل ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة من األلفاظ الشرعية كالصالة والزكاة وحنوه 
م الفاسد   .حبملها على ظواهرها اللغوية ونفي معانيها الشرعية، وغري ذلك من األمور اليت تلزم قانو
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  .اإلبن، واألب، واإلله، والرب: بنصوص أربعة

وبّينا ما حيتمله بالدليل من التوراة واإلجنيل مل يبق إىل إجرائها  1وإذا حنن أتينا عليها بالتأويل
نقّدر صّحتها مثًال ونسلم ورودها جدًال، ولو ) أ/1/78/ (ل، بعد أن على الظاهر من سبي

م، بل  م وحسمنا عنهم مادة إميا نسبناهم فيها إىل التحريف والتصحيف ألغريناهم بطغيا
نالطفهم ونتكلم مبقتضى اصطالحهم ومنقوهلم فعسى أن يكون ذلك أقرب ملعقوهلم، فأما اخلوض 

  .حتمله قواهم وال يالئم هواهمم يف أدلة العقول فشيء ال 
وتسمي ) ابناً (فلغتهم تسمي الويل : أما لفظتا االبن واألب:  - وباهللا التوفيق  - فنقول    

  ويعربون عن ذلك بأبوَّة النعمة وبـُنـُوَّة اخلدمة وذلك 2)أباً (املريبِّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

. التفسري والبيان - 2. رجوع والعاقبة واملصريال - 1: يطلق على معنيني: التأويل يف اللغة 1
  ).1244، القاموس احمليط ص 4/1627الصحاح للجوهري : ر(

وردت يف الكتاب املقدس مبعاٍن كثرية ) األب(أن كلمة  17ورد يف قاموس الكتاب ص  2
  :منها

  .والده: السلف املباشر لإلنسان أي - 1
  .اجلد أو األسالف على وجه عام - 2
  :اللفظ رمزياً على أطلق هذا - 3



األب الروحي الذي ينفث من روحه يف غريه سواء كان تأثريه طيبًا أو على النقيض من  - أ
  .، كما دعي إبليس أبو األشرار)أبو املؤمنني(ذلك، فقد ُدعي إبراهيم 

  .17/14سفر أيوب ). وقلت للقرب أنت أيب(الداللة على التشابه والتقارب والتماثل  - ب
  .1/17أفسس ). أبو اجملد: (لشيء مثلعلى مصدر ا - ج
  .على اخلالق - د

). أب ساكين اخليام. (هـ وعلى مبتدع فّن ما أو عمل ما، أو مبتكر أسلوب خاص للحياة
  .4/20تكوين 
  .68/5مزمور ). أبو اليتامى. (على الشخص الذي تظهر فيه خاصيات األبوة - و
). وهو قد جعلين أبا لفرعون. (من األمورعلى من يقوم بعمل املرشد واملشري واملهتم بأمر  - ز

  .45/8تكوين 
على رئيس حمرتم مكرم، ويطلق خباصة على األنبياء واملتقدمني يف السن واملقام وعلى  - ح

  .املسيحيني األّولني
  :يعترب اهللا يف الديانة املسيحية أباً، وأبوة اهللا تسري يف اجتاهني

  .أبوته للبشر باخللق: األّول
  .ملخصاً . اهـ. ته للمؤمنني بالنعمةأبو : والثاين
فإذا كانت هذه معاين األبوة يف الكتاب املقدس لديهم، فما الذي جعل أبوة اهللا : قلت

وكيف  - على حد زعمهم وسخافتهم؟  - للمسيح خمتصة بأن تكون من نفس جوهر الذات اإلهلية 
م من املعجزات أكثر مما يكون ذلك وقد شاركه غريه من األنبياء والصاحلني يف تلك األبوة وهل

  .للمسيح؟؟
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: عندهم مشهور ويف نبوات أنبيائهم مذكور مرسوم والدليل عليه من التوراة قول اهللا ملوسى
يقول لك الّرّب إسرائيل ابين بكري أرسله يعبدين فإن أبيت أن ترسل : هب إىل فرعون فقل لهاذ"

فلما مل يرسل فرعون بين إسرائيل كما قال اهللا قتل : "قالت التوراة. 1"ابين بكري قتلت ابنك بكرك



ني إىل ولد اهللا أبكار فرعون وقومه من بكر فرعون اجلالس على السرير إىل األتوين من أوالد اآلدمي
  ).ب/1/78/ ( 2"احليوان البهيم

فهذه التوراة ُتَسمِّي بنيب إسرائيل كلهم أبناء اهللا وأبكاره وتسمي أبناء أهل مصرأبناء فرعون 
  .احليوان أوالداً ملالك احليوان 3وتوسع بتسمية سخال

  !فهل بقي بعد هذا ريب يف صرف البنوة عن ظاهرها ومحلها على الوّيل والعبد؟
، فعرب عن العبد املطيع له املمتثل أمره "أرسله يعبدين: "سمع النصارى قوله اهللاأمل ت
  .4!باالبن؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23، 4/22سفر اخلروج  1
  .30، 12/29سفر اخلروج  2
سخل : لولد الغنم من الضأن واملعز ساعة وضعه ذكرًا كان أو أنثى، ومجعه) السخلة(يقال  3
  ).290خمتار الصحاح ص : ر. (وسخال
لقب أطلق " ابن اهللا أو أبناء اهللا: "، أن كلمة109، 108ورد يف قاموس الكتاب ص  4
  :على

  .وهو يدل على العالقة القوية بني األب السماوي واالبن األزيل) املسيح(املسيا  - 1
  ).3/38لوقا . (دعي آدم ابن اهللا - 2
  .هللادعي إسرائيل وشعبه ابن اهللا وأبناء ا - 3
  .أطلق على املؤمنني باهللا والناس األتقياء - 4
  .ملخصاً . اهـ. وعلى املالئكة - 5

، يف بيان 106، 39ص " املسيحية: "وأستشهد هنا بقول األستاذ شارل جنْيرب يف كتابه
: والدراسات األكيدة لدراسات الباحثني هي: "على املسيح، فيقول جنيرب) ابن اهللا(حقيقة إطالق 
، وذلك تعبري مل يكن )ابن اهللا(يدع قط أنه هو املسيح املنتظر، ومل يقل عن نفسه إنه أن عيسى مل 

سوى خطأ لغوي فاحش وضرب من ضروب السفه يف  - بالنسبة إىل اليهود  - يف الواقع ليمثل 
  .الدين

على عيسى، ) ابن اهللا(كذلك ال يسمح لنا أي نص من نصوص األناجيل بإطالق تعبري 
ا اللغة اليت  فتلك لغة مل يبدأ يف استخدامها سوى املسيحيني الذين تأثروا بالثقافة اليونانية، إ



استخدمها القديس بولس كما استخدمها مؤلِّف اإلجنيل الرابع، وقد وجدوا فيها معاٍن عميقة وعلى 
  .قدر كاٍف من الوضوح بالنسبة إليهما

، ونعتقد أنه من احملتمل )ابنًا ليهوه عبدًا ليهوه ال(ميكن لليهود أن يعترب نفسه : مث يقول جنري
ذه الصفة) عبد اهللا(أن يكون عيسى قد تصور نفسه    .وتقدم للناس 

على حد ) طفالً (و) خادماً (كثريًا ما ترتجم إىل اليونانية بكلمة تعين ) عبد(والكلمة العربية 
) X?Sاهللا عنه رضي(ليس باألمر العسري، فإن كلمة ) ابن(إىل كلمة ) طفل(سواء، وتطور كلمة 

صلى اهللا eعزوجلP: (، متامًا كالكلمة الالتينية)طفل(و) خادم(تعين يف نفس الوقت ) اليونانية(
) طفل: (أي) X?Sرضي اهللا عنه: (، وعلى هذا يكون التطور يف اللغة اليونانية من)عليه وسلم

نبع من العامل الفكري  )ابن اهللا(ولكن مفهوم . أمراً يف غاية البساطة) ابن: (أي) igsعزوجل: (إىل
  .اهـ".اليوناين
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عبودية والتعبد َقلَّ ما رأيت لفظة االبن يف كتبهم إالّ مقرونة بال: " - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 

  .1"إسرائيل ابين بكري أرسله يعبدين: "كقول التوراة
أنا ذاهب إىل أيب وأبيكم وإهلي : "وكقول املسيح. 2"أنت ابين سلين أعطيك: "وكقول املزامري

أبانا الذي يف السماوات قدوس امسك افعل بنا كذا : إذ صليتم فقولوا: "وكقوله. 3"وإهلكم
دعاء، فإذا كان إسرائيل ابن اهللا وبكره، فأيُّ مزية للمسيح عليه وعلى من باب السؤال وال. 4"وكذا

  !غريه يف هذه البنّوة؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4/22خروج  1
  .8، 2/7مزمور  2
  .20/17يوحنا  3
  .13- 6/9مىت  4
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جدا  1]حسانا[إنه ملا نظر بنو اهللا إىل بنات الناس : "وقال أيضًا يف التوراة يف قصة الطوفان
هن فنكحوا منهن ما أحبوا واختاروا فلولدوا جبابرة مذكورين  فأفسدوا فقال ) أ/1/79/ (شغفوا 

  .2"لى هؤالء القومال حتل عناييت ع: اهللا
أراد بأبناء اهللا أوالد القتيل من بين آدم وهو هابيل، وأراد ببنات الناس بنات : قال املؤلِّف

ن عن عبادة اهللا إىل عبادة األصنام، وقد مسَّى  3]حسانا[القاتل وهو قابيل، وُكنَّ  جدا فصروا قلو
فدّل على ما قلناه . أبناء وليه وصفيه الشهيداهللا أوالد الصلحاء من عباده أبناء له إذ كانوا أولياءه و 

من تسمية الويل يف شرع أهل الكتاب ابناً واملريبِّ له أباً ومنعماً، وذلك ال خفاء به عندهم، والدليل 
، وذلك يقضي مبساواته املسيح إذ يقول 4"يا داود أنت ابين حبييب: "على ذلك من املزامري قول اهللا

ما نرى اإلجنيل زاد املسيح على أن ساواه بداود وإسرائيل وأوالده ف. 5"هذا ابين احلبيب: "له
  .الصلحاء من أوالد هابيل الذي قتله قابيل

: ويف املزامري. 6"أنت ابين وأنا اليوم ولدتك، سلين أعطيك: "وقال يف املزامري لداود أو لغريه
  .7"ولدتك من البطن قبل الفجر"

يريد ذكور عباده . 8"توصوا بين يف أبنائي وبنايت: "عن اهللاوقال نيب اهللا أشعيا يف نبوته حاكيًا 
  .الصاحلني وإناثهم) ب/1/79/ (

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) حسان(يف ص  1
يف التوراة ملا نظر بنو اللهم، الالم مفخمة وهو عبارة عن اسم : ، ويف ش4- 6/1تكوين  2
  .اهللا تعاىل
  .الصواب ما أثبتهو ) حسان(يف ص  3
  .9/7، مرقس 3/17مىت  4
  .2/7مزمور  5
  .110/3، 22/9مزمور  6
  .43/6سفر أشيعا  7



  .1/2سفر أشعيا  8
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، فما نرى املسيح إّال نسج له 1"إين ربيت أوالدًا حىت كربوا ونشأوا: " نبوة أشعياوقال اهللا يف

على منوال من تقدمه من صلحاء عباد اهللا فإن مل يصح هذا النقل فال بنوة، وإن كان صحيحاً فال 
  .مزية

قرن األبوة ، ف2"إين رباين: "والدليل على أن البنوة مبعىن الرتبية واإلنعام قول املسيح يف اإلجنيل
  .بالرتبية

أنا الكرم وأيب الفالح فكما أن الفالح يسقي الكرم ويدفع عنه األذى ويُنمِّيه : "وقال املسيح
  .3"فكذلك يفعل األب

وإذا كان هذا نقلهم عن اهللا تعاىل أن اهللا تعاىل مسَّى الصاحلني من عباده واملتقني : قال املؤلِّف
م يف  بنوة املسيح وختصيص التأويل بداود وإسرائيل وغريه ما إليه من خلقه أبناء، فال معىن إلطنا

  .من سبيل
وهذه الوالدة الروحانية هي األبوة املعتربة املستفادة من تربية املشائخ والعلماء باهللا : قلت

ا يصري اإلنسان إنساناً، وذلك أن الوالد اجلسماين يضع املولود  الدالني عليه احملبني عباده، و
نزر ) أ/1/80/ (املعرفة، خاليًا عن العلم، عاطًال من األدب، متوفر البهيمية  ساذجًا عن

اإلنسانية، ليس له كبري فضل على احليوان البهيم، فإذا ولد الوالدة الروحانية نقل إىل طور اإلنسان، 
يم احليوان، فرتوى بالعلم، وحتلَّى باحلكم، وَتَشنَّف باألدب، وتشرف بالزهد،  وتـََرْوحن وُحوِّل عن 

باملعرفة، فرتقى عن اإلنسانية وناسب املالئكة، فحينئٍذ متت له الوالدة الروحانية وتالشت يف جنبها 
  .الوالدة الرتابية اجلسمانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14/31يوحنا  1
  .14/31يوحنا 2
  .9- 15/1يوحنا 3
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لن يدخل ملكوت السماوات من مل يولد من : "والدليل على اعتبار هذه الوالدة قول املسيح

احلّق أقول لكم إن املولود من اجلسد جسد هو، واملولود من :كيف يولد شيخ،قال:ذي قبل،قيل له
  .1"لروح روح هوا

ا مألت بصلئيل من سبط يهوذا: "يريد عزوجل روح احلكمة اليت قالت التوراة وقال . "2"إ
دع املوتى يدفنون : يا سيد مرين أن أذهب فأدفن أيب، فقال: رجل من أصحاب املسيح له

  .أمره مبالزمة األب الروحاين الذي يكون سبب احلياة الدائمة. 3"موتاهم
يا عتاب : "على مّكة قال 4ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عتاب بن أسيدوملا استعمل رسو 

وقال . 5"استعملتك على أهل اهللا، قاهلا مرات) ب/1/80/ (أتدري على من استعملتك؟ 
  .6"أهل القرآن هم أهل اهللا: "عزوجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6- 3/3يوحنا  1
  .3- 31/1سفر اخلروج  2
  .60، 9/59قا ، لو 22- 8/21مى  3
عتاب بن أسيد أيب العيص، أسلم يوم الفتح، وكان عامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم على  4

ترمجته يف ابن سعد : ر. (رضي اهللا عنهما ـ - مّكة، ومات يف آخر خالفة عمر بن اخلطاب 
  ).4/211، واإلصابة 5/446

نا القاسم بن علّي ث: "، قال7/245أخرجه ابن عدي يف ا لكامل يف ضعفاء الرجال  5
اجلوهري، ثنا حيىي بن عثمان، ثنا حيىي بن بكري، ثين حيىي بن صاحل األيلي عن إمساعيل بن أمية عن 

يا عتاب بن أسيد إين قد بعثتك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عطاء عن ابن عباس، قال
  .احلديث...". إىل أهل اهللا وأهل مّكة



: ر. (روى مناكري وكذا قال ابن عدي: األبيل، قال العقيلي عنه ويف إسناده حيىي بن صاحل
، من غري 5/446وأما نّص املؤلِّف فقد ذكره ابن سعد يف الطبقات ). 6/262لسان امليزان 

  .إسناد
، 128، 3/127، واإلمام أمحد )1/42صحيح ابن ماجه : ر. (أخرجه ابن ماجه 6
عبد الرمحن بن بديل عن أبيه عن أنس  ، وغريهم من طرق كلها عن1/556، واحلاكم 242

قد روى هذا احلديث : "قال احلاكم. ، فذكره...قال رسول اهللا رضي اهللا عنه: رضي اهللا عنه قال
  .، ووافقه الذهيب"من ثالثة أوجه عن أنفس هذا أمثلها
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استعملت : أقول: "ماذا تقول لرّبك وقد استعملت علينا عمر؟ فقال: وقيل أليب بكر الّصدِّيق

  .1"على أهلك خري أهلك
وذلك لكه للتشريف وإّال فال مناسبة بني القدمي واحلادث واخلالق واملخلوق وبعد، فقد كانت 

مشهورة يف الزمن األّول والدهر املتقدم، فكأن التبين بالغري  - أعين والدة الرتبية  - هذه الوالدة 
: مسوغ فانظر إىل املعىن الذي أشرنا إليه، ومل يزل ذلك كذلك إىل قبيل اإلسالم وملا قال عزوجل

الم فلما جاء اهللا باإلس. 3"ابين يرثين وأرثه، رضي بذلك والد زيد وعمومته وانصرفوا 2إن زيداً "
اْدُعوُهم {: والنبوة منع من ذلك رفعا لاللتباس بالتسمية وأحكام األبوة الدنيوية فقال جل من قائل

  ].5: سورة األحزاب، اآلية. [}آلبَاِئِهم
فإن أراد النصارى باألبوة والبنوة املذهب الروحاين من الرتبية والتعليم والتهذيب والتقومي، مل 

ذه البنوة، : عاين، لكنا نقول هلمنشاححهم يف األلفاظ بعد فهم امل ال اختصاص للمسيح عزوجل 
  .ونتلو عليهم ما تقدم مما نقلناه من التوراة والنبوات واإلجنيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، بإسناده274، 3/199أخرجه ابن سعد يف الطبقات  1
يه وسلم، الصحايب املعروف زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب، حّب رسول اهللا صلى اهللا عل 2

  .رضي اهللا عنه



إن موضع استشهاد املؤلِّف بأن زيداً عرف بابن حمّمدصلى اهللا عليه وسلم لرتبيته وتبّنيه له،  3
، والرتمذي 4/1884، ومسلم )8/517فتح الباري : ر. (قد أخرجه البخاري يف كتاب التفسري

بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن زيداً : "رضي اهللا عنهما ـ - ، عن ابن عمر 5/634
  .}اْدُعوُهْم ِآلبَاِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ {: وسلم ما كنا ندعوه إالّ زيد بن حمّمد حىت نزل القرآن

، من 3/25،ابن حجر يف اإلصابة 3/42وأما لفظ ما أورده املؤلِّف فقد أخرجه ابن سعد
يه، وعن محيد بن مرثد الطائي وغريمها يف سياق طويل، إالّ طريق هشام بن السائب الكليب عن أب

التقريب : ر.(أّن يف إسناده حمّمدًا بن الساليب وهو مّتهم بالكذب، ورمي بالرفض، من السادسة
2/163.(  
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ا نفسه) أ/1/81(   :الدليل على مساواة املسيح غريه يف هذه البنوة وأنه مل خيص 

أنا ذاهب إىل أيب وأبيكم وإهلي : "وذلك يف اإلجنيل كثري جدًا قال املسيح يف خامتة اإلجنيل
، فإن رام "وإهلي وإهلكم" :فقد سوى بني نفسه وبني تالميذه يف هذا املعىن ويوضحه قوله" وإهلكم

النصارى تفرقة بني املسيح وبني غريه قلبنا عليهم الكالم وعكسنا املرام حىت يضطرهم احلجاج إىل 
  .جعل البنوة يف حق املسيح وغريه مبعىن واحد

قال املؤلِّف لقد فاوضين بعض الرهبان ممن يدَّعي بناناً يف البيان، فأفضى احلديث معه إىل ذكر 
لعل البكر يكون أحظى عند والده، وأوىل : وقلت له" ابين بكري: "بنوة، فألزمته قول التوراةاالبن وال
إسرائيل وغريه ابن النعمة واملسيح ابن : ، فما تقول يف بنوة إسرائيل؟ فقال2ِبرِّه وتالده 1بطريف

  .3على احلقيقة، فعكست عليه كالمه فتبلد واختزى وجلأ إىل ضعف العبارة واعتزى
سوَّى املسيح بني نفسه وبني سائر املطيعني من عباد اهللا يف هذه البنوة وقد أخرب يوحنا  وقد   

جمرد ) ب/1/81/ (األوىل أن إطالق لفظ البنوة إمنا هي  4اإلجنيلي يف الفصل الثاين من الرسالة
ا عليهم تشريفًا هلم فقال ندعا له انظروا إىل حمبة األب لنا أنه أعطانا أن : "تسمية امنت اهللا 

أيها األحباء اآلن صرنا أبناء اهللا وقد تبنَّن بنا فينبغي لنا : "مث قال يف الفصل الثالث منها. 5"أبناء
  أن نـَْنزِله من اإلجالل



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: ر). (الطرفة: (من املال املستحدث وهو ضّد التالد والتليد واالسم) الطارف والطريف( 1

  ).390ص خمتار الصحاح 
  ).78خمتار الصحاح ص:ر.(املال القدمي األصلي الذي ولد عندك وهو ضّد الطارف:التالد 2
املرجع السابق، . (نسيب إىل ضعف العبارة واخلزي والتبلد، وأصله عزا، عزاه، فااعتزى: أي 3

  ).431ص 
  .رسالة يوحنا األوىل من ضمن أسفار العهد اجلديد 4
  .3/1رسالة يوحنا األوىل  5
  جمللد األولا
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على ما هو عليه، فمن صّح له هذا الرجاء فليزك نفسه برتك اخلطيئة واإلمث واعملوا أن من 
  .1"البس اخلطيئة فإنه مل يعرفه

أحبوا أعداءكم وباركوا على العنيكم وأحسنوا إىل من يبغضكم وصلوا : قال املسيح: "قال مىت
على من يطردكم، لكيما تكونوا بين أبيكم املشرق مشسه على األخيار واألشرار، واملمطر على 

  .2"الّصديقني والظاملني
م قدام الناس كونوا كاملني مثل أبيكم فهو كامل، ال تصنعوا معروفك: "وقال املسيح لتالميذه

م فيحبط أجركم عند أبيكم الذي يف السماوات، لتكن صدقتك يف الّسّر وأبوك يرى  لكي تراؤ
الّسّر فيجزيك عالنية، إذا صليت فادخل خمدعك وأغلق بابك وصل ألبيك سرًا وأبوك يرى الّسّر 

م يظنون أن  يسمع منهم ) أ/1/82/ (فيجزيك عالنية، وإذا صليتم فال تتشبهوا بالوثنيني أل
  .3"بكثرة كالمهم، فأبوكم عامل حبوائجكم قبل أن تسألوه

قد " االبن: "فهذا املسيح قد سوَّى بني نفسه وبني سائر املطيعني هللا يف البنوة، وبنيَّ أن لفظة
، أنتم من 4]حتبونين[أنتم لو كان اهللا أباكم كنتم : "تطلق على العبد الصاحل بدليل قوله لليهود

ونأبيكم إبليس و    .5"شهوة إبليس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



أيها األحباء اآلن حنن أوالد اهللا ومل : "، وقد ورد النص اآليت6- 3/2رسالة يوحنا األوىل  1
يظهر بعد ماذا سنكون؟ ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله ألننا س سنراه، كما هو وكّل من 

طاهر، كل من يفعل اخلطيئة يفعل التعدي أيضًا واخلطيئة عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو 
هي التعدي وتعلمون أن ذلك أظهر، يرفع خطايانا وليس فيه خطيئة، كل من يثبت فيه ال خيطئ،  

  ".كل من خيطئ مل يبصره وال عرفه
  .، يف سياق طويل وقد ذكره املؤلِّف خمتصرا35- 6/27لوقا  2
  .8- 6/1، 5/48مىت  3
  .ولعل الصواب ما أثبته )حتبوين(يف ص  4
  .، بألفاظ متقاربة44- 8/42يوحنا  5
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لعب، فإن الزاين والنجس إياكم والسفه والسب واللعن وال: "وقد قال فولس يف الرسالة اخلامسة

والغاشم كعابد الوثن ال نصيب له يف ملكوت اهللا، احذروا هذه الشرور فمن أجلها يأيت رجز اهللا 
على األبناء الذين ال يطيعونه، فإياكم أن تكونوا شركاءهم فقد كنتم من قبل يف ظلمة فاسعوا ألن 

يعمل باملعاصي ابناً،   3]من[انظر كيف مسى فولس حكيم النصارى . 2"النور 1]كأبناء[نسعى 
ا   .كما ّمسى املتقني من عباد اهللا ابناً، فقد استبان لك مرادهم بالبنوة اليت يطلقو

مسعتم ما قيل العني بالعني والسن بالسن وأنا أقول ال تقاوموا الشّر : "قال املسيح: نوع آخر   
/ ثوبك فزده إزارك  بالشّر ولكن من لطمك على خدك األمين فحول اآلخر، ومن رام أخذ

ومن سخرك ميال فامش معه ميلني، ومن سألك فأعطه، ومن اقرتض منك فال متنعه، ) ب/1/82(
مسعتم ما قيل أحبب قريبك وأبغض عدّوك وأنا أقول لكم أحبوا أعداءكم وباركوا على العنيكم 

كونوا كاملني   وأحسنوا إىل من يبغضكم وصلوا على من يطردكم وخيزيكم، لكيما تكونوا بين أبيكم
، وإذا صنعت رمحة فال تصوِّت قدامك بالبوق كاملرائني يف اجملامع واألسواق 4مثل أبيكم فهو كامل

لكي ُحيمدوا من الناس، احلّق أقول لكم لقد أخذوا أجرهم، وإذا صنعت رمحة فال تعلم مشالك ما 



ّر وأبوك جيزيك عالنية، وإذا صليتم ف ال تكونوا كاملرائني الذين صنعت ميينك لتكن صدقتك يف السِّ
م، احلّق أقول لكم لقد أخذوا أجرهم   ، وإذا5يصلون ليظهر للناس صال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولعل الصواب ما أثبته) أبناء(يف ص  1
  .8- 5/3رسالة فولس إىل أهل أفسس  2
  .إضافة يقتضيها السياق 3
  .48- 5/38مىت  4
  .5- 6/1مىت  5
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ا ليظهر للناس صيامهم، احلّق أقول  و صمتم فال تكونوا كاملرائني الذين يعبسون وجوههم ويغريِّ

ك وادهن رأسك كيال يظهر للناس صيامك، لكم لقد أخذوا أجرهم، وأنت إذا صمت فاغسل وجه
اغفروا للناس خطاياهم ليغفر لكم أبوكم السماوي خطاياكم، ال تكِنزوا لكم كنوزًا يف األرض 

والسارق ولكن اكِنزوا لكم كنوزًا يف السماء حىت ال ) أ/1/83/ (األكلة والسوس  1]حيث[
  .2"م هناك تكون قلوبكمتفسدها سوس وال تناهلا أيدي السُّرَّاق، فحيث تكون كنوزك

فهذه أقوال من املسيح شاهدة بأنه عزوجل مل خيص نفسه بالبنوة دون أدناهم، وأنه وإياهم 
ا بالعبودية والتشمري  ا كلمة تطلق على عباد اهللا الصالني، وأنه حيث ما ذكرها قر ّ فيها سيَّان، وأ

: هلذه البنوة، كما قال املسيح لليهوديف الطاعة، وأن من كان منحرفًا عن التقى والديانة مل يصلح 
  .حيث مل يرضهم للبنوة املعزوة إىل الصاحلني من بين إسرائيل". أنتم من أبيكم إبليس"

م مل  3]و[إطالق أتباع املسيح لفظ البنوة على أنفسهم غري مفرقني فيها بينهم وبني املسيح  أ
  :يفهموا منها إالّ ما أشرنا إليه
يا أحبائي إنا أبناء اهللا مسانا : "قصصص احلوارّيني الذي يسمى فراكسيس قال يوحنا التلميذ يف

بذلك، واعملوا أن الفصل بني أبناء اهللا وأبناء الشيطان أن من مل يَتَربر وحيب أخاه فليس من اهللا 
  .4"بل من الشيطان



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والتصويب من النص) جنب(يف ص  1
  .21- 6/16مىت  2
  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 3
، بألفاظ متقاربة، ومل يرد النّص يف سفر أعمال الرسل كما 11- 3/1رسالة يوحنا األوىل  4

  .ذكر املؤلِّف
  اجمللد األول
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فليس يصلح ) ب/1/83/ (فبنيَّ احلواري أن بنوة اهللا عبارة عن طاعته وأن من مل يطع اهللا   
فلم يبق بعدها للنصارى . هلذه البنوة وال تليق به، وساوى بني نفسه وبني املسيح يف هذه البنوة

يلي عن هذه البنوة بالطاعة وقد عربَّ يوحنا اإلجن. باقية، ومل تقم هلم يف ختصيص املسيح بالبنوة قائمة
واالستقامة، وذكر أن َمن كان منحرفًا عن خدمة اهللا مل يصلح هلذه البنوة، فقال يف الفصل الثالث 

 1]ثابت[اعملوا أن كل من ولد من اهللا فلن يعمل خطيئة من أجل أن زرعه : "من رسالته األوىل
ذا نتبّني   أبناء اهللا من أبناء الشيطان فكل من ال فيه فال يستطيع أن خيطئ ألنه مولود من اهللا و

  .2"يعمل الرب فليس هو من اهللا
فاملسيح عزوجل ويعقوب وداود ومن مضى من أولياء اهللا وأنبيائه ملا حتققوا خبدمة اهللا وسارعوا 

  .إليها أطلق اللسان العرباين عليهم هذه التسمية تشريفاً له وال مزية للمسيح على غريه يف ذلك
الذي يسمونه فولس الرسول وهو املفرس العامل الذي هلم يف رسالته إىل ملك  وقال فولس

وقال ". أيضاً ) أ/1/84/ (أن الروح تشهد ألرواحنا أنا أنباء اهللا وإذا كنا أبناءه فنحن ورثته : "الروم
  .3"إن الربية كلها ترتجى ظهور أبناء اهللا: "فولس يف هذه الرسالة

م الذين مألوا : قال املؤلِّف  ذه التسمية فإ إن كان هذا الكالم صحيحاً، فاملسلمون أحق 
األرض ونفعوا الربايا واألمم مبا أرشدوهم إليه من طاعة اهللا، وعلموهم من توحيده، وشرعوا هلم من 

  .أحكامه، وحتقق رجاء الربية مبا أفادهم املسلمون من مصاحل دينهم ودنياهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .والصواب ما أثبته) ثابتا(يف ص  1
  .10، 3/9رسالة يوحنا األوىل  2
ا رسالة بولس إىل 19- 8/16رسالة بولس إىل أهل رومية  3 ، وقد وهم املؤلِّف يف قول إ

  .ملك الروم
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أوال تعلمون أنكم هياكل اهللا، وأن روح اهللا حالة : "وقال فولس يف رسالته إىل بعض النواحي
  .1"فيكم، وأن الدنيا واآلخرة لكم

 وقال فولس. 2"إن أجسامكم هيكل لروح القدس اليت قبلتموها عن اهللا: "وقال فولس إلخوانه
إين أحل فيهم وأسعى معهم، وأكون هلم إهلًا وهم يكونون : إن اهللا تعاىل قال: "يف رسالته الثانية

  .3"مبْنزِلة البنني والبنات
أحد من امللة يف هذه البنوة،  4]مباين[مل يدَّع أن املسيح - املؤمتن عند النصارى - فهذا فولس

كاملسجد وحنوه، فشبه بيت العبد الصاحل بيت متعبدهم   5، اهليكل"إنكم هياكل اهللا: "وقول فولس
ا بذكر اهللا باهليكل واملسجد ا وعمار   .يف طهار

ما بال : إن جباة اجلزية جاءوا إىل بطرس فقالوا): "ب/1/84/ (وقال مىت يف إجنيله 
يا بطرس والبنون : مث أخرب املسيح مبقالتهم فقال. نعم: يؤّدي اجلزية؟ فقال هلم 6]معلمكم ال[

  .7"ؤّدي الغرم، اذهب إىل البحر فأّول حوت خيرج فخذ وأدِّ عين وعنكأيضاً ت
ذه البنوة وأن    .سواه كثري 8]البنني[فهذا مىت يشهد على املسيح بأنه ال خيتص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، يف سياق طويل وقد ذكره املؤلِّف 16، 3/12رسالة بولس األوىل إىل أهل كورنثوس  1
  .خمتصراً 
  .بألفاظ متقاربة 6/19رسالة بولس األوىل إىل أهل كورنثوس  2
  .بألفاظ متقاربة 6/19رسالة بولس الثانية إىل أهل كورنثوس  3
  .والصواب ما أثبته) مباينا(يف ص  4



وهو مكان عبادة اهللا، ويقوم مقام الكنيسة ) البيت الكبري: (كلمة سومرية معناها: اهليكل 5
على مكان واحدكبري يف القدس، وباقي أماكن " اهليكل:"ن اسماليوم،وكان اليهوديطلقو 

  ).1012قاموس ص: ر.(ومفردها جممع) جمامع:(العبادةكانت تسمى
  .198: بياض يف األصل، والتصويب من النّص يف ص 6
  .27- 17/24مىت  7
  .والصواب ما أثبته) البنون(يف ص  8
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أبانا الذي يف : "وهي: زعم النصارى أن املسيح علَّمها تالميذ 1]صالة[وهذه صورة 

السماوات قدوس امسك يأيت ملكوتك تكون مشيئتك كما يف السماء كذلك تكون على األرض، 
ًا يف اليوم، واغفر لنا ما وجب علينا كما حنب أن نغفر ملن أخطأ إلينا، وال تدخلنا آتنا خبزنا قوت

  .2"آمني. التجارب ولكن جننا من الشرير، إذ لك اجملد والقوة وامللك إىل األبد
  .لفظ موهم من حيث األبوة ومن حيث اجلهة" آبانا الذي يف السماوات: "قوله: قال املؤلِّف

يا بين اهللا  - وهو ال يعرفه  - ألخيه بنيامني : [ر بقول يوسف يف التوراةفاألبوة مرتوكة الظاه
  .عليك 3]يرتأف

: يف التوراة إلخوته) أ/1/85/ (فقد مسى أخاه ابنه، وليس ابنًا له على احلقيقة، وبقوله 
يريد . 4"لستم أنتم الذين بعتموين بل اهللا قدمين أمامكم، وجعلين أبا لفرعون وسيداً ألهل األرض"

  .مدبراً له
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إضافة يقتضيها السياق 1
" بالصالة الربانية: "وهذه الصالة يسميها النصارى. 4- 11/2، لوقا 14- 6/9مىت  2

م وبعدها يقرؤون الصلوات م، وتنقسم هذه الصالة ) األدعية(وهي فاحتة صال اليت تناسب صال
الطلبات وهي سبت، ثالث منها ختتص باسم ) 2(، ..."نا الذيأبا"الدعاء ) 1:(إىل ثالثة أقسام



ألن لك (التمجيد ) 3. (اهللا وملكوته ومشيئته، وثالث باحتياجات اإلنسان الزمنية والروحية
  ".، أمحد أبو طبة158، 135، الصالة يف األديان الثالثة ص 552قاموس ص : ر...". (امللك

، والتصويب من الّنّص يف سفر "بين اهللا يرتأفال جيب سامن وهو ال يعرفه يا : "يف ص 3
  .43/29التكوين 
  .8- 45/4تكوين  4
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إّالعلى جهة التدبري كما قال  2]أباهم[، وليس 1وقد كان التالميذ يقولون للمسيح يا أبت

  .3"ال تدعوا لكم ُمدبَّر على األرض فإن مدبركم املسيح: "هلم
هلم كما شهدت به سري التالميذ، وذلك مبعىن ) أبا(وكانوا أيضًا يدعون بطرس بعد املسح 

يا (ح إن صّح ذلك عنه كقول بطرس للمسي) يا أبت(املدبر، فيعلم اللبيب أن قول املسيح لربّه 
وعند الوقوف على هذه املواضع تنحل عقود النصارى يف ). يا أبت(وكقول التالميذ لبطرس ) أبت

  .دعوى بنوة املسيح وينفصم عراهم فال حياولون انفصاًال إّال وينعكس عليهم يف بنوة املسيح
هل بنوة و !    هل بنوة يوسف ألخيه بنيامني ومللك مصر إّال كأبوة اهللا للمسيح؟: ويقال هلم   

املسيح هللا إّال كبنوة إسرائيل وداود وأوالده الشهيد من ابين آدم كما حكوا عن التوراة والكتب 
) أ/1/85/ (القدمية؟ وملا كان األب هو املشفق املرفق العاطف بربه العابد خبريه، احملرك بإحسانه 

من اهللا جلت قدرته، وكان  املفضل بتطوله وامتنانه، وكانت هذه املعاين ال تتحقق على احلقيقة إالّ 
عنده التجوز باسم األب عن الّرّب، وهذا  4املسيح قد توفرت روحانيته فلم ير الوسائط، َحُسنَ 
  حممل يتعني محل هذه األلفاظ عليه إن صّح إطالقها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
يا أبت، ولكن : لمسيحمل أعثر يف األناجيل على نّص يشري إىل أن التالميذ كانوا يقولون ل 1

  :ورد فيها أ، التالميذ كانوا ينادون املسيح باأللقاب اآلتية
  .16/16مىت : ر). املسيح ابن اهللا( - 
  .21/15، يوحنا 8/31، مرقس 16/26مى : ر). ربّ ( - 



  .13/137، يوحنا 5- 9/4مرقس : ر). سيد( - 
  .3/2يوحنا : ر). معلم( - 
  .والصواب ما أثبته) أبوهم(يف ص  2
  .23/9مىت  3
ا: يف ش 4   .جواب َلمَّ
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منه، إذا القدمي جّل وعال يتقدس عن أن يشار إليه بأبوة البعضية املّتخذة من الزوجة والسرية 

َليَس َكِمْثِلِه َشيٌء َوُهَو {. 1تعاىل القدمي عن مماسة العدمي، ويقدس العظيم عن مالبسة اهلضيم
  ].11: سورة الشورى، اآلية. [}السَِّميُع الَعِليمُ 

وملا كان االبن هو املضهوم اجلناح، املفتقر يف سعيه إىل النجاح، اخلائف من دركات اهللكات 
نواله، املتعلق بذيول كرمه يف مضمون سؤاله، املرمَّى بربه  2]الستمطار[بركوب اجلناح، الالئذ بأبيه 
  .يقبح عنده التوسع باسم االبن عن العبد 3العظيم املعدي مبنه اجلسيم مل

ذا التأويل وإّال فضحتهم التوراة والنبوات واإلجنيل فقد حكوا  فإن تأّول النصارى البنوة واألبوة 
أنا قلت : "، ويف املزامري يقول داود ألكابر بين إسرائيل"يل ابين بكريإسرائ: "عن التوراة قول اهللا

  .4"العال كلكم تدعون) أ/1/86/ (لكم إنكم آهلة وبنو 
ذه البنوة، بل شارك فيها غريه  وال خالف أن اإلجنيل من فاحتته إىل خامتته مل خيصص املسيح 

ف من النصارى عرف صحة ما قلناه فقد من الصحلحاء واألتقياء من عباد اهللا وأوليائه، ومن أنص
فهذا يوحنا التلميذ يذكر أن سائر . 5"إن يسوع كان مزمعاً أن جيمع أبناء اهللا: "قال يوحنا يف إجنيله

ذا االسم ويذكر أن املسيح رام مجع الناس على كلمة اإلميان فلم يقدر على  بين إسرائيل يسمون 
  .ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1511القاموس ص:ر.(فهو هضيم.كاهتضمه وتضهمه.ظلمه،وغصبه:هضم فالناً  1



وهو ما أثبته ) الستمطار: (، وأظنه حتريف من الناسخ لكلمة)الستمطار: (يف األصل 2
  .واهللا أعلم. ملوافقته سياق الكالم

  .جواب ملا: يف ش 3
  .82/6مزمور  4
  .11/52يوحنا  5
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م  وإذا ثبت إطالق لفظة البنوة على يقعوب وداود وغريه، فما بال النصارى ال يقولون يف أميا

  !".وحّق يعقوب ابن اهللا؟: "وحلفهم
وكذلك هال أقسموا ! والبكر له مزيد حرمة عند أبيه؟ - بكره وِملَ حطُّوا حرمته وهو ابن اهللا 

  !.بداود وهو ابنه حبيبه، ومل هجروا امسه وهو مساو املسيح يف البنوة واحلّب؟
فهال نسبوه نسبته . 1"جربيل أخرب عن اهللا أن املسيح ابن داود: "وكذلك قال لوقا اإلجنيلي

ا جربيل وهلجوا بذلك يف أقسامهم و  م فقالوااليت نسبه    ".وحّق املسيح ابن داود: "أميا
ا على لسان جربيل قبل خلقه؟) ب/1/86/ (وكيف رغبوا له  أهم ! عن تسمية مساه اهللا 

فكيف تكروا تسمية اهللا له وأخلفوا تسمية أمجع أرباب امللل والنحل ! أعلم مبا جيب له من اهللا؟
  !.على ختطئتهم فيها؟

أبانا الذي : قولوا: "، أوردنا عليهم قولة التالميذ"يا أبت: "لهفإن رجعوا الفهقرى ومتسكوا بقو 
أنا : "أمل ترووا لنا عن املسيح يف خامتة اإلجنيل قوله: على أنا نقول هلم. ، ونظائرها"يف السماوات

  .3"إهلي إهلي مل تركتين؟: "، وقوله وهو على الصليب فيما زعمتم2"ذاهب إىل إهلي وإهلكم
يا : يا عبد اهللا اغفر لنا، وكذلك إذا دعومت األب فقولوا: تكم وأدعيتكمفهال تقولون يف صلوا

نا افعل بنا كذا؛ ألن بطرس: سيد إهلنا ارمحنا، وكذلك قولوا يف دعائكم األب أبوكم،  4يا َجدَّ
  .واملسيح أٌب لبطرس، واهللا أب للمسيح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/32لوقا  1



  .20/17يوحنا  2
  .27/46 مىت 3
  .باعتبار أن بطرس رئيس احلوارّيني 4
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ال من على رأسه إكلي 2]وَضفَّروا[صفعه اليهود يف رأسه بالقصب  1]املسيح[وقد زعمتم أن 

الشكوك وألبسوه ثيابًا محرًا وسقوه اخلّل عندما عطش، وأنتم يف صلواتكم تبتهلون إليه باألدعية، 
واقتسموا ثيابه ) أ/1/87/ (يا من صفعه اليهود يف رأسه وبصقوا يف وجهه : فما بالكم ال تقولون

  !افعل بنا كذا - بينهم بالقرعة واستعار على خشبته وقرن باللصوص 
  :على استعمال املسيح اجملاز واالستعاراتالداللة  - 
بينا يسوع : "مما ابتلى به املتأخرون من النصارى قال مىت 3]معافني[فإن تالميذه كانوا  - 

من أمي ومن أخويت، : أمك وأخوتك بالباب يطلبونك، فقال: جالسا يتكلم على الناس إذ قيل له
، وكل من صنع مشيئة أيب الذي يف هؤالء هم أمي وإخويت: مث أومأ بيده إىل تالميذه وقال
  .4"السماوات فهو أخي وأخيت وأمي

هو ذا املسيح عليه السالم قد أعرف يف التجوز والتوسع واالستعارة حىت مسى املطيع هللا : قلت
قريبًا له من هذه اجلهات فجعله أمًا له وأختًا وأخاً، وإذا كان النصارى ال جيرون على ظاهر هذا 

ه على ما يليق به من التأويل فكذلك يلزمهم يف لفظ البنوة واألبوة، فإنه كما اللفظ، بل حيملون
وهو  - يستحيل أن يكون آحاد الناس أمًا وأختًا وأخًا للمسيح فكذلك يستحيل أن يكون املسيح 

) ب/1/87/ (ابنًا هللا  - رجل من بين إسرائيل يناله من النفع والضرر ما ينال غريه من البشر 
  .القدمي األزيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ا سقطت من الناسخ. إضافة يقتضيها السياق 1   .والظاهر أ
  .والصواب ما أثبته) ظفروا(يف ص  2
  .والتصويب من احملقِّق) معافون(يف ص  3



  .21- 8/19، لوقا 35- 3/31، مرقس 50- 12/46مىت  4
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  !.فإذا مل يكن له بُدُّ من أٍب، فمن أبوه؟: هاذ منهم وقال 1]هذى[فإن 
إن آدم خلقه اهللا آية وأعجوبة : ، فإذا قالوا!إذا مل يكن آلدم بُدُّ من أٍب، فمن أبوه؟: قلنا له

وكذلك املسيح خلقه اهللا تعاىل آية وأعجوبة إذ خلقه من : تناسل وتوالد، قلنا إذ خلقه من غري
، فكم خلق اهللا سبحانه من احليوان من غري توالد وتناسل معروف، وقد ابتدأ اهللا العامل 2]غري أب[

  !.؟3بأسره ال عن مثال سبق، فأي آيات اهللا تنكرون
م  جرى فيه ع) النبوة: (واعلم أن إطالق املسيح لفظ لى عادة من تقدمه من بين إسرائيل، فإ

: كانوا يطلقون هذه البنوة والربوبية واأللوهية على املعظمني يف الدين واملدبرين لألمم كقول التوراة
: أنا قلت: "، وقوله لألكابر من بين إسرائيل"داود ابين حبييب: "، وكقول املزامري"إسرائيل ابين بكري"

إين : "وقول أشعيا". توصوا يب يف بين وبنايت: "، وقول شعيا"تدعونإنكم آهلة وبين العالكلكم 
  ".رببت أوالداً حىت نشأوا وكربوا

غري ". وأبيكم) أ/1/88/ (أنا ذاهب : "فقال. فحال املسيح منسج على منوال من سبقه   
والدليل أن هذه اللفظة مل تأت إّال ومعها لفظ العبودية ليزول اإليهام وحيصل التشريف واإلنعام، 

دد بين إسرائيل على جرم فعلوه، : "على ما قلناه من بنوة شعيا النيب عليه السالم إن اهللا تعاىل 
  اهللا ترأف علينا، وأقبل بوجههك إلينا، وال تصرف: فلما خافوا نزول العقوبة قالوا يف دعائهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: ر. (الكالم غري املعقول ملرض أو غريه: ن هوواهلذيا. والصواب ما أثبته) هذا(يف ص  1

  ).1734القاموس ص 
ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه  {: ، اقتباس من قوله تعاىل)من تراب: (، ويف ش)غراب: (يف ص 2

  .اهـ. لكن فيه ما فيه، كأن العبارة من غراب أو من تراب. اآلية. }...َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُرابٍ 
  .فهو املوافق لسياق الكالم، والتحريف حصل من الناسخ. الصواب ما أثبته: تقل



: سورة غافر، اآلية. ]}َويُرِيُكْم آيَاتِِه َفَأيَّ آيَاِت اللَِّه تـُْنِكُرونَ {: اقتباس من قوله تعاىل 3
81.]  
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رمحتك عنا فأنت هو الّرّب أبونا، فأما إبراهيم وإسرائيل فلم نعرفه، لكن أنت أبونا وقد ملنا 

  .1"عن طرقك، يا رّب ارمحنا فنحن عبيدك
يف هذه  أن من البس املعاصي وانغمس يف اخلطايا فليس له: "وقد رووا عن يوحنا اإلجنيلي

  .2"الوالدة من نصيب
قد علمنا أن كل من هو مولود من اهللا ال خيطئ؛ : "قال يوحنا يف خامتة رسالته األوىل: فقالوا

  .3"ألن والدته من اهللا وهو حافظه له من أن يقرتب إليه الشرير
فإن صدق النصارى يف هذا النقل فليس فيهم إذاً من يستحق هذه التسمية ألنه ال يكاد أحد 

) ب/1/88/ (فإما أن يبطلوا هذا . نهم خيلص من مالبسة املعاصي واقرتاف اخلطيئة واإلمثم
ا، فقد  ويوصوا بفساده هلم دعواهم البنوة، وإما أن يصّححوه فيخرجوا عن بنوة اهللا اليت يدَّعون 

فهكذا  . زراً حكم يوحنا وغريه من أئمتهم أن َمْن ولد ِمَن اهللا مل يرتكب على نفسه ذنباً ومل خيتلف و 
إمنا جيعل ذلك من باب التودد ) ابنًا هللا(كان اعتقاد من يطلق لفظ األبوة على اهللا وُيسمِّي نفسه 

إىل اهللا واخلدمة له، فلهذا مل يكن يضّره إطالقه، وملا جاء املتأخرون أكثروا من هذا اإلطالق وصاروا 
: ، وقيل هلم يف الكتاب العزيز4تكربيوردونه على جهة الفخر والتزكية ومتجيد النفس فخوطبوا بال

  .5}...َما اختَََّذ اهللاُ ِمْن َوَلدٍ {
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بألفاظ متقاربة17- 63/10سفر أشعيا  1
  .، بنحوه9- 3/4رسالة يوحنا األوىل  2
  .5/18رسالة يوحنا األوىل  3



ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم  َوَقاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى{: قال اهللا تعاىل 4 َحنُْن أَبـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يـَُعذِّ
ِض َوَما َبْل أَنـُْتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َولِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَرْ 

نَـُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ    [.18: املائدة، اآلية سورة. [}بـَيـْ
َما اختَََّذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَا َخَلَق {: قال اهللا تعاىل 5

ا َيِصُفونَ    [.91: سورة املؤمنون، اآلية. [}َوَلَعال بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّ
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  :اإلله والّربّ  1]لفظتا[فأما 
فالّرّب هو املريب باللطف واإلحسان العائد بالعطف واالمتنان، وهاتان اللفظتان قد تستعمالن 

ن اآلدمّيني جتوزاً وتوسعاً، لكن على جهة التقييد ال جهة اإلطالق، وقد قال أشعيا يف حّق العظيم م
  .2"عرف الثور من اقتناه واحلمار مربط ربه ومل يعرف ذلك بنو إسرائيل: "النيب

، كما أن الرجل 3واملدبر والقيم يسمى رباً ) أ/1/89/ (وهذه كتب القوم تشهد بأن املعلم 
أرّب إبل أنت أم رّب :"قال نبّينا صلى اهللا عليه وسلم لرجلٍ . ورب مالهرب مْنزِله وداره وبيته 

  .4من كل آتاين اهللا فأجزل: ، فقال"غنم؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولعل الصواب ما أثبته) لفظيت(يف ص  1
الثور يعرف قانيه واحلمار معلف صاحبه أما : "كاآليت  1/3ورد الّنّص يف سفر أشعيا  2
والفرق واضح بني الّنّص الذي أورده املؤلِّف وبني الّنّص املذكور حاليًا يف ...". ئيل فال يعرفإسرا

، كانت موجودة يف نسخة املؤلِّف، مث حرفت بعد "واحلمار مربط ربه"سفر أشعيا والظاهر أن عبارة 
  .رمحه اهللا. ذلك يف النسخ اليت كتبت بعد زمن املؤلِّف

ا) رب: (، أ، لفظة396ذكر يف قاموس الكتاب ص  3   :يقصد 
اسم اجلاللة، ويف هذه احلالة تطلق على األب واالبن بدون متييز سيما يف رسائل بولس  - 1
  .الرسول
  .اهـ. سيد أو موىل داللة على االعتبار واإلكرام: وقد تستعمل مبعىن - 2



إن :"فيقول" 49من هو املسيح؟ ص : "يف كتابه) رب(وحيّدثنا ستيفن نيل عن استعماال كلمة 
ميكن استعماهلا كصيغة للتأديب يف املخاطبة، فسبحان ) رب:(الكلمة اليونانية األصلية اليت معناه
، ولكن ميكن أن تستعمل "16/30أعمال : سيدي أو ريب: (فيليب خياطب بولس وسيال بكلمة

ومانية،كماكانت مبعىن أرفع وأرقى، وكانت تستعمل وصفًا لإلمرباطور يف كّل أحناء اإلمرباطوريةالر 
  .تستعمل أيضاًمللوك اليهود

وكانت اللفظة لقبًا من ألقاب الكرامة خلع على كثري من اآلهلة الوثنية وخاصة آهلة أديان 
أطلق أّوًال على يسوع يف اجلماعات ) الّربّ (األسرار، وهلذا السبب ذهب بعض العلماء إىل أن لفظ 

الوصف الذي خلعوه على آهلتهم قبل أن يعتنقوا املسيحية، األممية الناطقة باليونانية؛ وذلك ألنه هو 
  .اهـ". وكان من اهلَنيِّ على أولئك األمم أن يقبلوا هذا اللقب الذي كان مألوفاً لديهم

والواقع : "بقوله - الذي كان نصرانيًا فأسلم  - ويعلق على ذلك األستاذ حمّمد جمدي مرجان 
ت، وخاصة يف األزمنة القدمية بقصد التكرمي والتعظيم، رب يستعمل يف كثري من اجملتمعا(أن لفظ 

حمّمد  - املسيح إنسان أم إله : ر". (ويتكرر اللفظ كثريًا يف أسفار التوراة مبعىن سيد أو معلم
  ).175مرجان، ص 

، 5/53، 4/136، خمتصراً، واإلمام أمحد 59أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد ص  4
،  )883ح (، واحلافظ أيب بكر احلميدي يف مسنده 19/283الكبري وعنه الطرباين يف املعجم 

ثنا أبو الزعراء عمرو بن عمور عن عمه أيب األحوص عن : كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال
أتيت النّيب صلى اهللا عليه وسلم فصعد يف النظر وصوب، : أبيه مالك بن نضلة اجلشمي، قال

وقال احلافظ ". اخل...من كل قد آتاين فأكثروا طيب: قال ،"أرّب إبل أنت أو رّب غنم؟: "وقال
  ".سنده صحيح: "6/35يف اإلصابة 
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وحنن . 1"يا رب ِمْل إىل مْنزِل عبدك: "يم ولوط للملكوالدليل على ذلك من التوراة قول إبراه

والنصارى مّتفقون على عدم التعبد للمالئكة وإمنا أرادا اإلجالل يف اخلطاب، ويف التوراة يقول اهللا 
  .مسلطاً عليه ومتحكماً فيه: يريد. 2"قد جعلتك إهلاً لفرعون: "ملوسى



قد جعلتك رباً : "ة يف منطقه، فقال اهللا لهوقد شكا موسى لثغَة يف لسانه وعجم: "ويف التوراة
  .3"هلارون وجعلته لك نبّياً، أنا آمرك وأنت تبلغه وهو يبلغ ابن إسرائيل

قد جعلتك ربًّا وإهلاً، بل إمنا ذلك شيء تـََقوَّله النصارى، فقول بطرس : ومل يقل اهللا للمسيح
هلارون من حيث إن املسيح أيضًا مبلغ ، إن صّح فهو ُمنَـزَّل مْنزِلة ربوبية موسى "يا رب: "للمسيح

  .عن اهللا أوامره كتبليغ موسى أخاه هارون
، وقال )ب/1/89/ (قام اهللا يف مجاعة اآلهلة : "وقد قال داود يف املزمور الثاين والثمانني   

  أنا قلت إنكم آهلة وبين العال: "فيه وهو يعنف األكابر من بين إسرائيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وظهر له الّرّب بلوطات ممرا وهو جالس يف باب : "، كاآليت3- 18/1سفر التكوين  1
وورد يف نفس ". يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة يف عينيك فال تتجاوز عبدك: وقال... اخليمة
  ...".يا سّيديَّ ميال إىل بيت عبدكم: "، أن لوطاً عليه السالم قال للملكني19/2السفر 
  .7/1سفر اخلروج  2
  .، بألفاظ متقاربة2، 7/1، 4/16سفر اخلورج  3
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ه سلطا: "ويف املزامري أيضًا يف حّق يوسف. 1"تدعون نًا على شعبه فخالَّ امللك يوسف وصريَّ
  .يريد القيم عليهم واملدبر ألمورهم. 2"ربّاً على بنيه

، يريد مدبرك والقيم 3"اذكرين عند رّبك: "وقد قال يوسف للساقي عندما فسر له رؤياه
  .عليك

وإذا عرفت ذلك سهل عليك ما يهتف به النصارى من تسمية املسيح ربًّا وإهلاً، وعرفت كيف 
إن اهللا جعل أيسوع : "لفاظ، وقد قال مشعون الصفا رئيس احلوارّينيتكسر حجتهم بتأويل هذه األ

، يريد وََكل تدبري أصحابه إليه، إذ الّرّب ال يقال إن غريه جعله وصريه ربًّا وإهلاً، فما نرى 4"ربّاً 
إن اهللا جعل موسى ربًّا هلارون وإهلاً : "مشعون الصفا زاد املسيح يف ذلك على ما قالت التوراة



إن الكالب : "ويف اإلجنيل". إن يوسف صار ربّاً للملك: "ومل يتجاوز به أيضاً قول املزامري. "لفرعون
ا   .5"لتأكل من موائد أربا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82/6مزمور  1
أرسل امللك فحله، أرسل سلطان الشعب : "، ونّصه كاآليت21، 105/20مزمور  2

  ".مسلطاً على كل ملكهفأطلقه، أقامه سيدا على بيته و 
ُهَما اذُْكْرِين ِعْنَد َربَِّك َفأَْنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر َربِِّه {: قال تعاىل 3 َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج ِمنـْ

  [.42: سورة يوسف، اآلية. [}فـََلِبَث ِيف السِّْجِن ِبْضَع ِسِننيَ 
اذُْكْرِين ِعْنَد {: ى السيد ربًّا يف قولهال ريب أن يوسف مس: فإن قيل: "قال شيخ اإلسالم

، وحنو ذلك، وهذا كان جائزاً يف شرعه، كما جاز يف شرعه أن يؤخذ }اْرِجْع ِإَىل َربِّك{ "، و}َربِّكَ 
الفتاوى : ر. (اهـ". السارق عبداً، وإن كان هذا منسوخًا يف شرع حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

15/188.(  
  .2/36سفر أعمال الرسل  4
  .7/28، مرقس 15/27مىت  5
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/ وإمنا . 2"تداولين بعضة عشر من رّب إىل ربّ : "أنه قال 1وقد روي عن سلمان الفارسي

  .رشدين واملدبرين لهيريد امل) أ/1/90(
  :وقد يكون مبعىن السيد، قال األعشى

َوَأْهَلْكن يومًا َربَّ ِكْنَدَة وابَنه                َوَربَّ َمَعّد بني َخْبٍت                       
  3َوَعْرَعر

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ان بن اإلسالم وسلمان اخلري سلم: سلمان أبو عبد اهللا الفارسي رضي اهللا عنه، ويقال له 1

  .الصحايب املعروف، له ستون حديثاً 



، وابن )7/277فتح الباري : ر). (53(أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار باب  2
أنه : "، عن سلمان الفارسي1/195، وأبو نعيم يف احللية 4/221عبد الرب يف االستيعاب 

  .لبخاريواللفظ ل". تداوله بضعة عشر من رّب إىل ربّ 
سيد إىل سيد، وكأنه مل يبلغه حديث أيب هريرة يف النهي عن إطالق رّب : أي: "قال احلافظ

أطعم رّبك، وضئ ربَّك، : ال يقل أحدكم: "على السيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أخرجه ". فتاي وفتايت وغالمي: عبدي وأميت، وليقل: سيدي وموالي، وال يقل أحدكم: وليقل

  .4/1764، ومسلم 5/177البخاري 
ي العبد أن يقول لسيده: "وقال احلافظ ي غريه فال يقول له أحد: ويفه  : رّيب، وكذلك 

رّبك، والسبب يف النهي أن حقيقة الربوبية هللا تعاىل، ألن الّرّب هو املالك والقائم بالشيء فال توجد 
أن اإلنسان مربوب متعبد بإخالص التوحيد هللا سبب املنع : قال اخلطايب. حقيقة ذلك إّال هللا تعاىل

وترك االشرتاك معه، فكره له املضاهاة يف االسم لئال يدخل يف معىن الشرك، وال فرق يف ذلك بني 
احلّر والعبد، فأما ما ال تعبد عليه من سائر احليوانات واجلمادات فال يكره إطالق ذلك عليه عند 

رّب، كما : ال جيوز أن يقال أحد غري اهللا: وب، وقال ابن بطالرّب الدار، ورّب الث: اإلضافة كقوله
 -وحيتمل أن يكون للتْنزِيه وما ورد من ذلك فلبيان اجلواز : وقال احلافظ. إله: ال جيوز أن يقال له

ا: "يشري إىل قوله عليه السالم يف أشراط الساعة هو خمصوص بغري النيب : ، وقيل"أن تلد األمة رّ
وسلم وال يرد ما يف القرآن أو املراد للنهي عن اإلكثار من ذلك واّختاذ استعمال هذه  صلى اهللا عليه

  .اهـ". اللفظة عادة، وليس املراد النهي عن كذرها يف اجلملة
ديوان لبيد بن : ر. (البيت من شعر لبيد بن ربيعة العامري وليس لألعشى كما ذكر املؤلِّف 3

ط سلسلة الرتاث العريب، وزارة اإلرشاد واألنباء يف إحسان عباس، . ، حتقيق د55ربيعة ص 
، وتفسري الطربي 1/260، تارج العروس 1/399لسان العرب : م، ر1962سنة  - الكويت 

  ).5/240يف األعالم للزركلي  41ترمجة لبيد بن ربيعة ت سنة : ، ور1/62
  اجمللد األول

                                    
266  |496  

=========================================  
  يف تأويل ظواهر اإلجنيل: الباب الثالث

  :1قال طرفة. املالك: ويكون أيضاً للّرّب مبعىن



ا  لتكتنفن حىت تشاد بقرمد   2كقنطرة الرومي أقسم رّ
  .3َرّبَ  يـَُربُّ فهو َربٌّ : املريب من قوهلم: ويكون أيضاً الّرّب مبعىن

  :قال الشاعر
  4لذي يأيت من اخلري أنه  مىت فعل املعروف زاد ومتمايـَُربُّ ا

  :املصلح للشيء، قال الشاعر: ويكون أيضاً مبعىن
  5كانوا كاسالَِئٍة َمحْقاء إذ حقنت  سالءها يف أدٍمي َغَري َمْربُوب

  :ويقال للشمس إهلة، قال الشاعر
  6وأعجلنا اإلهلة أن تؤوبا  

هو من أهلت فيه إذا حتريت فيه : عتمدت عليه، وقيلأهلت إىل فالن، إذا فزعت إليه وا: ويقال
تد إليه، فقول بطرس   .، يريد يا مدبر أمرنا والقيم علينا"يا ربّ : "فلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ترمجته يف : ر. (طرفة بن العبد البكري الوائلي، أبو عمرو، شاعر جاهلي من الطبقة األوىل 1

  ).3/225األعالم 
مهدي حمّمد ناصر الدين، دار الكتاب : ، شرح وتقدمي22بيت يف ديوان طرفة ص ورد ال 2

. 87شرح القصائد العشر للخطيب التربيزي ص : هـ، ور1407العلمية، بريوت، ط األوىل سنة 
  .هـ1405تصحيح عبد السالم احلويف، دار الكتب العلمية، ط األوىل سنة 

  ).1/130الصحيح : ر. (ربَّاه: به، وتربَّبه، مبعىن أيَربَّ فالن ولده يـَرُبُّه َربّاً، وربَّ  3
غري منسوب، وقد أنشده  3/261، وتاج العروس 1/386ورد البيت يف لسان العرب  4

  :ابن األنباري كاآليت
  يرب الذي يأيت من العرف أنه  إذا سئل املعروف زاد ومتما

، وورد يف لسان العرب ، ونسبه إىل قول الفرزق بن غالب1/62ذكره الطربي يف تفسريه  5
  ".غري مصلح: سالهلا ف أدمي غري مربوب، أي: "، كاآليت1/390

  :، وقال أنشدين أبو علي6/2224ذكره اجلوهري يف الصحاح  6
نا من اللعباء قصراً وأعجلنا اإلهلة أن تؤوبا   تروحَّ
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حممول على بعض  1"هوذا العذراء حتبل وتلد ولدًا عمانويل الذي تفسري إهلنا: "وقول أشعيا

  .إن صح نقلهم عن أشعيا هذا اللفظ بعينه) ب/1/90/ (هذه احملامل 
باملعلم، واملعلم واملريب واملدبر  2)ربوين(وقد فسر علماء اإلجنيل قول مرمي اجملدالنية للمسيح 

  .3مبعىن واحد
جلس يسوع يف : "وقد صرح يوحنا اإلجنيلي بأن األلوهية ليست على ظاهرها فقال يف إجنيليه
حىت مىت تعذب : إسطوان سليمان بأورشليم فأحاطت به اليهود وتناولوا احلجارة لريمجوه وقالوا

إمنا : فقالوا! ؟4]ترمجونين[من عند اهللا، أفمن أجل األعمال  أريتكم أعماًال حساناً : نفوسنا؟ فقال
أليس هكذا مكتوب يف : نرمجك ألنك بينا أنت إنسان إذ جعلت نفسك إهلاً، فقال يسوع

لكون كلمة اهللا ) آهلة: (، فإذا قيل ألولئك5"إين قلت إنكم آهلة وبين العال تدعون: "ناموسكم
  .6" العامل، كيف تقولون إنه جيدفعندهم، فالذي قدَّسه اهللا وأرسله إىل

فقد اعرتف يوحنا واملسيح بأن األلوهية مْرتوكة الظاهر، وإن إطالقها عليه كإطالقها على    
  العلماء واحلكماء واملدبرين من بين إسرائيل، وقد صرح يف هذا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7/14أشعيا  1
  ...".يا معلم:ربوين،الذي تفسريه:قالت له: "، والنّص كاآليت17، 20/16يوحنا 2
، على الّنّص السابق وعلى ما ورد يف إجنيل يوحنا 174علق حمّمد جمدي مرجان ص  3

على عيسى من غري تفسريه، فقد ) رب(مل يشأ يوحنا أن يطلق كلمة : "، بقوله38، 1/37
لب اإلجنيل نفسه خشي أن يتصور الناس أن عيسى إله أو بعض إله، ففسر يوحنا الكلمة يف ص

ا تعين املعلم، فعيسى بالنسبة لتالميذه هو معلمهم وأستاذهم   .بأ
  .والصواب ما أثبته) ترمجوين(يف ص  4
  ".إنكم آهلة وبنو العلي كلكم: قلت: "، ونّصه82/6نّص مقتبس من مزمور  5
  .، يف سياق طويل وقد اختصر بعضه املؤلِّف وذكره باملعىن36- 10/22يوحنا  6
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طّهره وأرسله : فيه، وأن اهللا قّدسه؛ أي) أ/1/91/ (الكالم بأنه ليس هو اهللا، وال اهللا حال 
  .1والرسل إىل العامل، وكذلك يفعل بسائر األنبياء

قدَّس
ُ
ْرِسل والرسول وامل

ُ
  .ولو كان املسيح هو اهللا، كقول اجلهلة من النصارى للزم اّحتاد امل

وقد يعرفون نعمة سيدنا يسوع املسيح إذ َمتَْسكن من أجلكم وهو : "قال فولس يف رسائله
  .2"غين، لكي تستغنوا مبسكنته

  .كدأب أوليائه وصفوتهفشهد فولس بأن املسيح رجل من عباد اهللا يتواضع هللا  
  :وقد استشهد النصارى على ربوبية املسيح بقصة الكنعانية -  

ا شيطان رديئ فعسى تتعطف : حضر إىل يسوع امرأة كنعانية فقالت: "قال مىت    إن ابنيت 
مل أرسل إّال للخراف الضالة من بيت : عليها، فلم جيبها فسأله التالميذ أن يقضي حاجتها فقال

ليس جييد أن يؤخذ خبز النبّيني : فقال. يا رب َأِعينِّ : جاءت املرأة وسجدت له وقالت لهف. إسرائيل
  يا رّب والكالب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد. نعم: فقالت. فيعطى للكالب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
يف الكتب ) هإل: (يطلق لفظ: "172يقول حمّمد جمدي مرجان يف كتابه السابق ص  1

م من اهللا كسائر أبناء اهللا الصاحلني  املقدسة على بعض األنبياء على سبيل اجملاز تعبريًا عن قر
، ويقول ألتباعه عند صعوده "إمنا بنوة اهللا باألعمال: "والبشر املؤمنني، يقول عيسى موضحًا اجملاز

فنبوة اهللا ليست . نعم". وإهلكم إين أصعد إىل أيب وأبيكم إهلي: "إىل السماء وإنقاذه من أعدائه
باللحم والدم، وليست بالتناسل والتوالد، إمنا بالعمل الصاحل، وكلما صدق اإلميان وثبت اليقني 
وحسنت النيات واألعمال كلما زاد اقرتاب اإلنسان من خالقه، وصار قريبًا من ربّه وكأنه ابنه، 

  .اهـ". فنحن أبناء اهللا وصنع يديه
  .8/9ثانية إىل أهل كورنثوس رسالة بولس ال 2
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ا ، فحينئٍذ عطف  يا امرأة عظيم إميانك، ليكن لك كما : [عليها وقال) ب/1/91/ (أربا
  .2"فيت ابنتها من تلك الساعة، فش1]تريدين

وخاطبته بالربوبية، وذلك دليل على ربوبيته إذ مل ينكر  3]املرأة[سجدت له : قال النصارى
  .عليها، بل تقريرها وشفاء ابنتها من أوضح األدلة على ربوبيته
والكالب تأكل : "، بقوهلا"يا رب: "وسبيل من وقف على ذلك أن يعارض قول الكنعانية له

امن الفت هلم ومل ينكر  4]أرباباً [، فقد جعلت مالك الكالب "ات الذي يسقط من موائد أربا
  .عليها أيضاً 

، فقد مسى الكفار "ليس جبيد أن يؤخذ خبز النبّيني فيعطى للكالب: "وكذلك فليعارضوا بقوله
ا كان ذلك  من بين آدم كالباً، وقد مسى الدعاء والشفاء خبزاً، وذلك كله دليل التجوز والتوسع، وإذ

كله جائزًا على املعىن، فالربوبية والبنوة أيضًا جائزة على طريق املعىن، فإن أحاولوا أن يكون اآلدمي  
  .كلباً فليحيلوا أن يكون ربّاً 

وأما سجودها له ومل ينكر عليها فذلك كان سالم القوم وحتيتهم يف الزمن األّول على 
بأن إخوة يوسف حني عرفوه : "أن التوراة تنطق والدليل عليه) أ/1/92/ (عظمائهم وأكابرهم، 

يوسف سجدا جلدمها  6]ابين[إن إفرام ومنسى : "، وكذلك قالت التوراة5"سجدوا له طالبني قدميه
  .فلن ينكر عليهم. 7"يعقوب حبضرة أبيهم يوسف

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ب من النصوالتصوي) يا مرأة عظيمة أمانيك يكون لك ما أرديت(يف ص  1
  .28- 15/22مىت  2
  .إضافة يقتضيها السياق 3
  .والتصويب من احملقِّق) أربا(يف ص  4
  .42/6سفر التكوين  5
  .والتصويب من احملقِّق) ابنا(يف ص  6
  .21- 48/8تكوين  7
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. ، فلم ينهوا عن ذلك1"إن إبراهيم ولوطًا سجدا للمالئكة على األرض: "وقد قالت التوراة

وقد ساوم إبراهيم قومًا يف أرض هلم ليدفن سارة فلم يكّلمهم، ومل يساومهم حىت سجد هلم "
  .رأة للمسيحعلى ما يف التوراة، فبطل تعلقهم بسجود امل. 2"مرّتني

ا على الربوبية هي من أدل :  - عفا اهللا عنه  - وقال املؤلِّف  قصة هذه الكنعانية اليت استدلوا 
ا جاءت إىل املسيح مؤمنة به، سالكة طريقه يف التواضع، : الداللة على عدم الروبية، وبيانه أ

ى عليه ضمريها من اإلميان به، معتقدة أن معجزته ال تعجز عن شفاء ابنتها، وهو فلم يـَْعَلم مبا انطو 
ها بالّرّد؟ ليس جبيد أن يؤخذ خبز النبّيني فيعطى للكالب، فلما قالت له : وقال! أال تراه كيف جا

ا ما كان مستوراً  عنه وبدا له من معتقدها فيه ما مل يكن ) ب/1/92/ (ما قالت ظهر له من إميا
  .يف حسابه، فحينئٍذ قضى حاجتها وشفى ابنتها

  :دليل من قوله على أّن ما يفعله بقّوة اهللا وحوله -  
يا معلم قد جئتك بابين وبه روح أبكم حيثما أدركه صرعه : قال رجل ليسوع: "قال مرقس   

ُمْذ كم : آتوين به، فلما رآه قال ألبيه: وسألت تالميذك فلم يقدروا على إخراجه، فقال يسوع
املاء وتارة يطرحه يف النار، فإن استعطت فأعنا وحتنن منذ صباه فتارة يلقيه يف : أصابه هذا؟ فقال
أنا مؤمن فأعن ضعف : كّل شيء يستطيعه املؤمن، فبكى أبو الصيب، وقال: علينا، فقال يسوع

أيها الروح النجس األبكم األصم اخرج من اإلنسان، فخرج، : إمياين، فانتهر يسوع الروح وقال
  :ه فقالوصار الصيب كامليت وأخذ يسوع بيده وأقام

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .192/1، 18/1تكوين  1
  .12- 23/2تكوين  2
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إن هذا اجلنس ال يستطاع إّال بصوم : سوعمل مل نقدر حنن على إخراجه؟ قال ي: التالميذ

  .1"وصالة، وخرج يسوع من هناك إىل اجلليل مسترتاً 



أن موت الفجأة : "لنا) أ/1/93/ (أمل ترووا: إن قدح اليهود يف هذه اآلية، قيل هلم: قلت
 وقع يف بين إسرائيل بغتة فقتل منهم أربعة وعشرين ألفاً وسبعمائة رجل، فأمر موسى هارون أن يضع

  !؟.2"يف اجملمرة خبوراً وقام بني األموات واألحياء فأمسك املوت الفاشي عن بعضهم
قد : وإفك؟ فإذا قالوا 3فما الدليل على صحة ما نقلتم من هذه اآلية ولعلها زور وكذب ومنيٌ 

: ثبت أن الناقلني هلذه اآلية انتهوا يف الكثرة إىل حد يستحيل مهم التواطؤ على الكذب، قيل هلم
  .لك آية املسيح نقلها من يستحيل تواطؤهم على الباطل فاستوت احلالوكذ

ذه : وإن زعم النصارى أن ذلك يصلح للداللة على ربوبويته، قيل هلم ال تتعرضوا لالستدالل 
  :القصة على ربوبية املسيح البته، فهي من إحدى الشواهد على عبوديته وبيانه من وجوه

، فإن ذلك مشعٌر بعدم علمه بالزمن "ذن كم أصابه اجلينم: "قوله أليب الصيب: أحدها   
الذي علقه اجلين فيه، إذ لو كان ربّه وإهله كما يزعم النصارى لكان هو الذي ابتاله وَلَما َعِلَقه 

على عبوديته، إذا ) ب/1/93/ (اجلين دون إذنه وعلمه، فعدم علمه بالوقت الذي لبسه فيه دليل 
  الغيب ال يعلمه إالّ اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30- 9/17مرقس  1
، يف سياق طويل، وقد ذكره املؤلِّف خمتصراً، وقد ورد يف الّنّص 50- 16/42سفر العدد  2

أن الذين قتل من بين إسرائيل أربعة عشر ألفًا وسبعمائة، وليس كما ذكره املؤلِّف، والظاهر أنه 
  .حتريف من الناسخ

  ).641الصحاح ص : ر). (ميون: (الكذب، ومجعه: املني 3
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ال أعلمها وال : فقال"الواحد جّل وعالم، وقد مضى نظائر ذلك إذ قد سئل عن يوم القيامة، 
  .1"إّال اهللا الواحديعلمها 

، أراد إمنا يصدر منه من شفاء املرضى وسائر "كّل شيء يستطيعه املؤمن: "قوله: والثاين
  .اآليات إمنا كانت إلميانه باهللا واهب القوي وما حي أثر الداء بالدواء



يدل على أن املسيح ". إن هذا اجلن ال يستطاع إّال بصوم وصالة: "قوله للتالميذ: والثالث
ويف بقية الفصل ما دل . يف الصوم والصالة والعبادة إىل حد أرىب فيه على غريه من عبيد اهللا تقدم

على خوف يسوع وتواريه وعجزه عن مقاومة مناوئيه، وهو أنه بعد قيام الفىت من صرعته خرج إىل 
  .اجلليل فاراً من ساعته، والكلمة األزلية ال تعتورها نقائص البشرية

  :وى بنوة املسيحكذب النصارى يف دع  
خرج يسوع وتالميذه إىل البحر وتبعه مجع كثري فأبرأ أعالهلم فجعلوا يزدمحون : "قال مرقس
  .2"أنت هو ابن اهللا، فكان ينهاهم وينتهرهم: "عليه ويقولون
أن هذا الكالم لو كان إميانًا من قائله مل ينهه املسيح، وكيف ينهى ) أ/1/94/ (أعلم : قلت

  .نشر الدين وبّث احلّق اليقني، واألمر بالكتمان ينايف اإلعالن باإلميان؟عنه، وإمنا جاء ل
اهم ملخالفة "أنت ابن اهللا:"فلو أن قول أهل زمانه    توحيد مل ينههم عن التوحيد، لكنه إمنا 

  إن املسيح هو ابن داود وأن: "نّص اإلجنيل إذا قال فيه لوقا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12/32مرقس  1
  .، بألفاظ متقاربة12- 3/7مرقس  2
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منا وإذا كان املسيح إ. وذلك بشهادة جربيل عليه السالم. 1"الّرّب جيلسه على كرسي أبيه داود

اهم خوفاً : فإن قال النصارى!. هو ابن داود، فكيف ال ينهاهم عن قول ما ال حيسن قوله؟ إمنا 
  .من اليهود أن يفطنوا به إذ كانوا يرومون قتله

أمل تزعمواأنه إمنا تعىن ونزل إىل األرض ليقتل إيثاراًلكم وختليصًا من العذاب الذي ورطكم :قلنا
فهو يسترت ويتوارى خوفًا من القتل، أفتصفونه !ونه ندم على ذلك؟أفرت ! فيه آدم بتعاطي اخلطيئة؟

ا عن سواء السبيل!بالبداء والندم واجلهل بعواقب األمور؟   .لقد كاداهللا هذه العقول وحاد
فيضع ) ب/1/94/ (كان كّل من له مريض جييء به إىل يسوع : "قال لوقا: نوع منه آخر - 

ذاأنت اب: يده عليه فيربأ فيقولون له   .2"ن اهللا، فكان ينتهرهم وال يدعهم ينطقون 



انظر رمحك اهللا إىل انتهار املسيح من ينطق بلفظة البنوة ليعلم أن النصارى اليوم معرضون عن 
  .إجنيله سالكون غري سبيله

اهم خشية اليهود قيل هلم لو كان : فقد شهد لوقا مبثل ما شهد به مرقس، فإن زعموا أنه إمنا 
ا أكثر من فعل اآليات ويف فعلها وإظهارها ما يوجب شهرته وظهوره، فلما أكثر من ذلك كذلك مل

اهم لنّص  اهم خشية أن يفطن به، بل إمنا  املعجزات وأشاع فعلها دّل على كذبكم يف أنه 
ذا اإلطالق"إن يسوع هو ابن داود: "اإلجنيل وبيان جربيل، حيث يقول   .، فلذلك مل يرض منهم 

وهو  - فشهد . 3"هذا ميالد يسوع املسيح بن داود بن إبراهيم: "يف إجنيله وقد قال مىت
 -أن أبا املسيح هو داود، وذلك رّد على من زعم من النصارى أنه ابن اهللا  - الصادق عندهم 

  .تعاىل اهللا عن قوهلم علّواً كبرياً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/32لوقا  1
  .41، 4/40لوقا  2
  .1/1مىت  3
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، ) أ/1/65/ (ساعدمتونا على ترك العمل بظاهره إذ سلمتم أنه مولود : فإن قيل  من غري أبٍّ

  .إذا كنتم ال تقولون بذلك فقد ُسلِّم لنا مرادناو !. فكيف توردون علينا بنوة داود؟
  .نسبة تعريف ونسبة تشريف:النسبة نسبتان: قلنا

  .هي نسبة اإلنسان من والده الذي هو أصله: فاألوىل
هي نسبته من والد والده الذي هو أصل أصله، فاملسيح منسوب إىل داود النسبة : والثانية

من نسل  1نسبة داود إىل إبراهيم، مث مرمي أم املسيحوهي ك - اليت هي نسبة تشريف  - الثانية 
  .داود، وداود من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

ذه النسبة بطل ما ذهبتم إليه من الضالل وانتحال احملال   .وإذا كان املسيح بن داود 



فقد قال  يه من ينطق بلفظ البنوة - من أصحابه  - إن كان قد روى مرقس ولوقا : فإن قيل
  ".إين ذاهب إىل أيب وأبيكم: "هو

فبذلك نستدل على اضطراب النقل وضعفه، إذ لو كان صحيحاً مل خيتلفوا فيه، وإذا كان : قلنا
بل : بل هو ابن يوسف، وبعضه يقول. ال: بعض اإلجنيل يقول إن املسيح بن داود، وبعضه يقول
إّين ذاهب إىل ) "ب/1/95: / (يح يقولهو ابن اهللا، مل حتصل الثقة بقول واحد السيما واملس

فاملسيح يقول إن اهللا إهله وربّه، وأنتم ". إهلي إهلي مل تركتين؟: "، ويقول يف زعمكم"إهلي وإهلكم
  .لقد تباعد ما بينكم وبني املسيح. بل هو ابنه. ال: تقولون

ثالوث زعم النصارى أن يسوع إمنا جاءهم لينصرهم على اليهود ويطلع عليهم بال: مسألة
  .مشوس السعود
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

قارون . (، أن مرمي العذراء من سبط يهوذا من نسل داود756ورد ي قاموس الكتاب ص  1
  ).7/14، وعربانّيني 2/8، الرسالة الثانية ليتموثاوس 2، 1/3، رومية 69، 1/32لوقا
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إن كان األمر على ما تصفون فقد كان يقضي  1يا عباد الرجال وربات احلجال: فيقال هلم

أمره على ألسن رسله واحلال صاحلة، وميزان التوحيد بطاعات العبيد راجحة، واخلالئق مقبلون على 
يائهم إقباهلم على آبائهم وأبنائهم، فما الذي دعاه إىل نزوله عن جمده الرفيع وِعزَّه املنيع إىل أنب

فيوجل بطن امرأة من إمائه ومكث برمحها منغمسًا يف ! حضيض النصب ومقر اآلفات والوصب؟
ته عن عقوقه ا، املشيمة على حال ذميمة، مث ولدوه وأرضعته وفضلته وأدبته فأمرته حبقوقها و

وترددت به إىل األعياد واملواسم وأرته الشعائر واملعامل، ومل تزل تلقنه وتثقفه حىت شّب وترعرع 
إىل حنكة الرجولية وتطلع، فلما شرع فيما جاء له من نصرتكم وثب عليه ) أ/1/96/ (وتشوَّف 

مجعوا أن خيربوا اليهود فكذبوا فمه وأهدروا دمه، وأقصوه وشردوه وكدروا عليه روح احلياة ونكدوه، وأ
جثمانه ويفسدوه، فلما طال عليه متردهم أعمل مطايا احلذار وَعوَّل على معقل االستتار يف احلذار، 
وتقدم إىل أصحابه أال يذكروه وأن يبالغوا يف طي أمره فال ينشروه بل ينكروه، ومل يزل ذلك حاله 



يهوذا، وساق إليه من أعدائه  واليهود تنقب عليه وترشي من يرشدها إليه، حىت دّل عليه صاحبه
فأنشبوا فيه خماليب الضراب، وأمطروه شآبيب العذاب، . مجعًا كثيفًا وأنزل به من الذعر خطبًا منيفاً 

وسحبوه على شوك السفاه والسباب، وبقي هذا اإلله املسكني يف أيدي اليهود ممتهنًا يرون أقبح ما 
اد، مضوا به إىل بقعة من األرض تزعم النصارى أنه يأتونه إليه حسناً، فلما بلغوا من إهانته املر 

وألبسوه أ ثواباً كان قد صنع ) ب/1/96/ (أنبت حلاها،  2]إنه: [دحاها وألزموه محل خشبة قالوا
  حني - الذي فجره  - وأصهوره مشساً هو الذي أسخن مسها، فسأهلم شربة من املاء  3ورسها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).124الصحاح ص : ر. (اخللخال هو: احلجل 1
ا(يف ص  2   .والتصويب من احملقِّق) إ
  ).747القاموس ص : ر. (صبغه به: ورَّسه توريساً  3
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عليه بذلك، وعوَّضوه اخلل مما هنالك، فلما تضافرت  1]فضنوا[سه لدى احلنجرة وقفت نف

، وُعوِّض عن 2إهلي إهلي، وصار بني اللصوص ثالثة األثايف: عليه فوق جذعٍة الدواهي أعلن بقوله
وصار يف صدر األرض سرًا مكتوماً، وعاد هذا  3بلوغ املىن باملنايف، مث زهقت نفسه وفتح رمسه

ظيم عدمياً، وملا متت له ثالثة أيام يف الرخام، قام من ذلك املكان ورجع إهلًا كما كان، اإلله الع
  .الّذل العريض الطويل، ومل يؤمن به إالّ عصابة هي أقل من قليل 5وادَّرع 4فتلبِّس احلال الوبيل

اهلمة منقوص  8الفطرة مشؤوم الغرة 7الرأي فاسد احلّس فطري 6فما أرى هذا اإلله إّال نايل   
، إذ عرض نفسه للمحن وأثار بني عباده األحقاد واإلحن، فلقد شان الربوبية وأزل 9مظلم الفكرة

) أ/1/97/ (جتها وطمس نورها وأطلق ألسن السفلة بنقصها، وثلبها حىت لقد شكك كثري 
  منهم يف الربوبية وَسهَّل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حملقِّقوالتصويب من ا) فطنوا(يف ص  1



: ورماه اهللا بثالثة األثايف، أي. أَثايف، وأَُثف: احلجر توضع عليه القدر، مجعه: األُثـَْفَية 2
م إذا مل جيدوا ثالثة األثايف أسندوا القدر إىل اجلبل: باجلبل، واملراد القاموس : ر. (بداهية، وذلك أ

  ).1636ص 
  ).708القاموس ص : ر. (أْرَماس، ورموس: الدفن والقرب، مجعه: الرَّمس 3
  ).707خمتار الصحاح ص : ر. (ثقيل وخيم: أي: وبيل 4
  ).203ن ص . م: ر. (لبس: أي: أدرع 5
، وقد حصل هلا حتريف من "مائل: "هكذا يف األصل، والذي أراه أن الكلمة الصحيحة هي 6

  .الناسخ واهللا أعلم
عن إدراكه فهو فطري، ضّد اخلمري، وهو العجني مل خيتمر، وكل شيء أعجتله : الفطري 7
  ).507خمتار الصحيح ص : ر. (إياك والرأي الفطري: يقال

  .الغفلة: والِغرَّة. ُغّرة كّل شيء أّوله، وأكرمه 8
إن هذه الصفات القبيحة اليت ذكرها املؤلِّف الزمة لإلله الذي يعبده النصارى، وذلك  9

  .حبسب ما ورد يف أناجيلهم املقدسة عندهم
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وسلَّهم من ربقة العبودية بالكلية، فسحقًا سحقًا إللٍه هذه . 1عليهم ارتكاب مذاهب الدهرية
  .حكمته وحمقاً حمقاً لربٍّ هذا تدبريه

ناً نشأ ببعض اجلزائر املنقطعة عن العمران ال يعرف ربًا وال يقرأ كتباً، وال يدين مبلة فلو أن إنسا
إن لك ربًا خلقك وأبدعك، ومن صفته أنه رجل مثك يبول : عرض عليه دين النصارى، فقيل له

ويغوط ويبصق وميتخط وجيوع ويعطش ويعرى ويكتسي ويسهر وينام، وسارع مع األنام الكالم وأن 
مثله حقد عليه بعض األمر فضربه وسحبه، مث قتله وصلبه بعد أن حطم شعره ولطم حنره،  إنساناً 

  .فجاور األموات وتعذر عليه روح احلياة وفات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



: أنكروا اخلالق والرسالة والبعث واإلعادة، وهم الذين أخرب عنهم القرآن الكرمي: الدهرية 1
نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإّال الدَّْهرُ  َوَقاُلوا َما ِهيَ { [. 24: سورة اجلاثية، اآلية. ]}ِإّال َحَياتـَُنا الدُّ

. اخل... وزعموا بأن العامل قدمي مل يزل وال يزال، وما مث إّال أرحام تدفع، وأرض تبلع، ومساء تقلع
  .ويسمون باملالحدة

البن حزم  - الفصل : ر. (اركسية واالشرتاكية والوجوديةودهرية زماننا يسمون بالشيوعية امل
للسكسكي  - ، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان 235، 2/3، امللل للشهرستاين 1/47

  ).2/255البن قيم اجلوزية  - ، إغاثة اللهفان 88احلنبلي ص 
اإلحلاد وإناكر من اعتناق كثري من النصارى ملذهب الدهرية و  - يف زمنه  - إن ما ذكره املؤّلف 

جنده  - الروبية وأنه ناتج عن عقيدة النصارى السخيفة اليت ال يقبلها عقل صحيح وال فطرة سليمة 
واضحًا وبارزًا يف زماننا حيث أخذت العقيدة الدينية يف الذبول وأصبح اإلحلاد مفخرة األندية حىت 

أشنقوا (شعار الثورة الفرنسية أندية الكنيسة نفسها، وظهرت الشعارات اإلحلادية املختلفة فكان 
: ، وشعار العلمانية)الدين أفيون الشعوب: (، وشعار الثورة الشيوعية)آخر ملك بأمعاء آخر قسيس

وقد ملئ الفراغ العقدي عند النصارى باالّجتاه الوثين الروماين ). فصل الدين عن احلياة والدولة(
ت يف اجملتمعات والبالد النصرانية املذاهب املادية الذي متثله يف العصر احلديث األفكار املادية، فنشأ

اهلدامة كالشيوعية املاركسية والربمجاتية والوجودية والداروينية والفريدوية وخالفها من األمراض العقلية 
يار األسري . اليت أنتجها العقل البشري املريض وذلك يفسر لنا االحنالل االجتماعي الرهيب واال

  . اجملتمع الغريب النصراينواخللقي والروحي يف
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الستنكف الرجل أن يعرتف بوجود هذا اإلله فضًال عن أن يتعبد له وألحال تصّوره ولرأى 
  .1ضًال ال ينكر ومزية من حقها أن تذكر فتشكرلنفسه عليه ف

/ ليس يف الصنارى من جيحد مما ذكرته يف هذا الفصل حرفًا واحدًا بل قد : قال املؤلِّف
م للخزي وأنسوا بسماع التوبيخ، واستالنوا مالبس ) ب/1/97( مدوا أعناقهم للذل، وأسلبوا آذا

ْنجح[ويبتهجون به ابتهاج  2]املتبجح[التقريع، فهم يتلون هذا الفصل تالوة 
ُ
  .3]امل



بدهن الذهن  4]أنار لنا[فاحلمد هللا الذي َحصَّننا مبعقل العقل عن سلوك هذا املذهب و
  .هذا الغيهب 5]حلوك[

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، والقرطيب يف)123مقامع هامات الصلبان ص : (ذكر أبو عبيدة اخلزرجي يف كتابه 1

وكان - ، ما وصف أحد ملوك اهلند)167دين النصارى من الفساد واألوهام ص اإلعالم مبا يف (
وقد ذكرت له امللل - من امللوك الذين حيكمون بالسياسة الدينية الذين مل يتقلدوا أتباع ملة دينية

م حبكم شرعي فلقد أرى - أما النصارى: الثالث فقال وإن كان مناصبوهم من أهل امللل جياهدو
وإن كنا مل نر حبكم عقولنا قتاًال ولكن استثين هؤالء القوم من مجيع العامل، ذلك حبكم شرعي، 

م حادوا عن  م قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة، واستحلوا بيت االستحاالت مع أ فإ
املسلك الذي انتهجه غريهم من أهل الشرائع، وقد كان هلم فيهم كفاية ولكنهم شذوا عن مجيع 

عية الصاحلة والعقلية الواضحة، واعتقدوا كّل مستحيل ممكنًا فلم يُعَرف عنهم مناهج العامل الشر 
شيء، وبنوا من ذلك شرعًا ال يؤدي البتة إىل صالح نوع من أنواع العالم إّال أنه ُيصريِّ العاقل إذا 

- اليت نشأ عليها- تشرع به أخرق أحق واملرشد سفيهاً واحملسن مسيئاً؛ ألن من كان يف أصل عقيدته
  .اإلساءة إىل اخلالق، والنيل منه بوصفه بغري صفاته احلسىن فخليق به أن يستحل اإلساءة إىل خملوق

وكذلك ما بلغنا عنهم يف خلقهم من جهل وضعف العقل والطمع والبخل ومهانة النفس 
 فلو مل جتب جماهدة هؤالء القوم إّال لعموم. وخساسة اهلمة والقدر وقلة احلياء إّال قليًال منهم

وكما جيب قتل احليوان املؤذي بطبعه، ال يالم املرء على قتل . أضرارهم اليت ال حتصى وجوهه لكفى
  .اهـ!". هؤالء فكيف ومث من املوجبات مـا تـقدم؟

  .واهللا أعلم. ولعل الصواب ما أثبته) احملج(يف ص  2
يد وهو أجنح ز . هو الظفر بالشيء: واملنجح. ولعل الصواب ما أثبته) املنجح(يف ص  3
  .311كما يف القاموس ص . منجح
  .والصواب ما أثبته) أنالنا(يف ص  4
  .والصواب ما أثبته) حلول(يف ص  5
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  يف تعريف مواضع التحريف: الباب الرابع
  تعريف مواضع الّتحريفيف : الباب الرّابع

افته  - بعون اهللا  - نبّني  يف هذا الباب من تناقض إجنيل النصارى وتعارضه وتكاذبه و
، 1ومصادمة بعضه بعضاً ما يشهد معه من وقف عليه أنه ليس هو اإلجنيل احلق املنَـزَّل من عند اهللا

م، وأحلقوا به أمورًا غري وأن أكثره من أقوال الرواة وأقاصيصهم، وأن نقلته أفسدوه ومزجوه حبك ايا
مسموعة من املسيح وال من أصحابه مثل ما حكوه من صورة الصلب والقتل واسوداد الشمس 
وتغري لون القمر وانشقاق اهليكل، وهذه أمور إمنا جرت يف زعم النصارى بعد املسيح، فكيف جتعل 

  !.من اإلجنيل ومل تسمع من املسيح؟
ذلك كذلك فقد ) أ/1/98/ (، وإذا كان 2نطق به املسيح واإلجنيل احلّق إمنا هو الذي

ذا اإلجنيل وعدمت الطمأنينة بنقلته   .اخنرمت الثقة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

م وإخفائهم  1 لقد أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي بتحريف أهل الكتاب وكتما
يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن {: عاىلملا أنزله اهللا من البّينات واهلدى فقال ت

ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه {: وقال تعاىل]. 71: سورة آل عمران، اآلية. [}احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 
ُروا ِبهِ    .وغريمها من اآليات الكرمية]. 13: آليةسورة املائدة، ا. [}...َوَنُسوا َحظّاً ِممَّا ذُكِّ

ولقد أمجع املسلمون على وقوع التحريف يف التوراة واإلجنيل وغريمها من الكتب املتقدمة إما 
م اختلفوا يف مقدار التحريف  عمدًا وإما خطأ يف ترمجتها ويف تفسريها وشرحها وتأويلها، إّال أ

بل : ومنهم من قال. واإلجنيل باطل ليس شئاً من كالم اهللاإن كثرياً مما يف التوراة : فيها؛ قال بعضهم
إنه  : ذلك قليل، وقيل مل حيرف أحد من حروف الكتب، وإمنا حرفوا معانيها بالتأويل، وقال بعضهم

كانت توجد نسخ صحيحة من التوراة واإلجنيل بقيت إىل عهد النّيب صلى اهللا عليه وسلم ونسخ  
  .كثرية حمرفة

يفًا كثرياً قد وقع يف كتبهم إّال أنه ال تزال فيها بقايا الوحي اإلهلي املنَـّزل على والذي نراه أن حتر 
وطريق معرفتها هو  - وهذه البقايا ليست بالشيء القليل أيضًا  - عليهم الصالة والسالم  - أنبيائه 

  .موافقتها ملا جاء يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة
: ريف بالتبديل، وحتريف بالزيادة، وحتريف بالنقصان، أيحت: وأما أنواع التحريف يف كتبهم فهو

، وحتريف بتغيري املعىن دون تغيري اللفظ، والشواهد على ذلك كثرية )والكتمان واخلفاء(باحلذف 
، 2/5، 367، 1/356، واجلواب الصحيح 105، 13/104جمموع الفتاوى : ر. (جّداً 



، هداية احلياري ص 10/118 الرازي ، تفسري1/520، البن تيمية، تفسري ابن كثري 3/264
  ).حمّمد شليب شتيوي. ، د68- 64، البن القيم، التوراة دراسة حتليل ص 105
إظهار احلق ص : "، نقله الشيخ رمحة اهللا اهلندي يف كتابه..."واإلجنيل احلقّ : "قوله 2
190.(  
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النصارى اليوم أربعة أناجيل مجع كل  1]أيدي[وقد قدمنا أنه ليس إجنيًال واحداً، بل الذي يف 

إجنيل منها يف قطر من أقطار األرض بقلم غري قلم اآلخر، وتضمن كّل كتاب من األقاصيص 
  .كتاب اآلخر مع تسمية اجلميع إجنيالً واحلكايات ما غفله ال

مل يكونا من االثين ) لوقا(و) مرقس: (وقد ذكر العلماء أن اثنني من هؤالء العلماء األربعة ومها
عشر احلواري أصحاب املسيح، وإمنا أخذا عن من أخذ عن املسيح، وإذا كان األمر كذلك، فهذان 

املسيح، واحلّجة إمنا تقوم بكالم اهللا وكالم رسوله  اإلجنيالن ليسا من عنداهللا؛ إذ مل يسمعا من لفظ
  .وإمجاع أصحاب رسوله

ا عارفون  : "وقد صرّح لوقا يف صدر إجنيله بذلك فقال إن ناسًا راموا ترتيب األمور اليت حنن 
كما عهد إلينا أولئك الصفوة الذين كانوا خدامًا للكلمة، فرأيت أنا إذ كنت تابعًا أن أكتب لك 

  ).ب/1/98./ (3"لتعرف به حقائق األمر الذي وعظت به 2]ثاوفيلس[خ العزيز أيّها األ
فهذا لوقا قد اعرتف أنه مل يلق املسيح وال خدمه، وأن كتابه الذي ألفه إمنا هو تأويالت مجعها 

  .4مما وعظه به خدام الكلمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والتصويب من احملقِّق) أيد(يف ص  1
وال ". حمبوب من اهللا: "اسم يوناين معناه: وثاوفيلس. والتصويب من الّنصّ ) ثاوفيال(يف ص  2

ميلك النصارى أية معلومات صحيحة عن شخصية وترمجته، وأقصى ما لديهم عنه نظريات تفتقر 
  ).233قاموس ص : ر. (إىل الدليل

  .5- 1/1لوقا  3



وقد سبق لنا بيان االنتقادات  إن االعرتاض الذي أورد املؤلِّف على كالم لوقا صحيح، 4
  ).30ص : ر. (األخرى اليت توجه إىل هذا الّنصّ 
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حد فال بّد وأن يكون االختالف إما من قبل واعلم أن هؤالء األربعة تـََولوا النقل عن رجل وا

  .املنقول عنه أو من قبل الناقل، وإذا كان املنقول عنه معصوماً تعنيَّ اخلطأ يف الناقل
  :تكاذيب - 1

إىل إبراهيم اخلليل  - وهو الذي يسمى يوسف النجار  - من يوسف خطيب مرمي : "قال مىت
  ".اثنتان وأربعون والدة

، وذلك تكاذب قبيح، ولعل التوريك على "هما أربعة ومخسون والدةال ولكن بين: "قال لوقا
ولوقا ليس بصحايب، إّال أنه ال فرق بينهما عند النصارى وذلك  1]صحايب[لوقا أوىل؛ ألن مىت 

ما مجيعاً    .يقتضي باخنرام الّثقة 
يل لوقا صواب النسب الذي عددته يف إجنيل مىت تسعة وثالثون رجًال، ويف إجن: "قال املؤلِّف

مخسة ومخسون رجًال، وذلك من يوسف خطيب مرمي إىل إبراهيم اخلليل بشرط دخول اجلدين 
  .2"زلل ظاهر) أ/1/99/ (يوسف وإبراهيم يف العدد، وقد اختلفا يف األمساء أيضاً وذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صحابياً، والتصويب من احملقِّق: يف ص 1
- 3/23، وإجنيل لوقا 8- 1/1واضح يف نسب املسيح بني إجنيل مىت أن قضية التناقض ال 2

، 24- 2/27الفصل البن حزم : ر. (، مما اّتفق على ذكره العلماء يف نقدهم األناجيل38
، وهداية احلياري البن القيم ص 147، مقامع هامات للخزرجي ص 207اإلعالم للقرطيب ص 

وحتفة األريب لعبد اهللا الرتمجان ص  ،191، والنصيحة اإلميانية لنصر بن حيىي ص 215
  .، وغريهم152، 114،وإظهار احلّق ص 185



وقدر وردت أنساب آباء املسيح املزعومني يف أسفار العهد القدمي وخاصة سفري التكوين 
وأخبار األيام األّول، وملعرفة حقيقة التناقض يف ذلك فإننا سنقارن بني ما ورد يف سفر أخبار األيام 

  :وبني إجنيل مىت وإجنيل لوقا يف اجلدول اآليت) صحاح الثالثاإل(األّول 
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  أخبار األيام األّول

  إجنيل لوقا
  تسلسل

  إجنيل مىت
  أخبار األيام األّول

  إجنيل لوقا
1  

  داود
  داود
  داود
22  
  زربابل
  زربابل
  شلتائيل

2  
  سليمان
  سليمان
  ناثان



  ناثان
23  
ود   أ
  حنقيا
  زربابل

3  
  رحبعام
  حبعام
  متاثا
24  
  الباقيم
  ريا
4  
  أيا
  أبيا

  مينان
25  
  عازور
  يوحنا

5  
  آسا
  آسا
  مليا
26  

  صادوق
  يهوذا

6  
  يهوشافاط



  رشافا
  الباقيم
27  
  أخيم
  يوسف

7  
  يورام
  يورام
  يونان
28  
  البود
  مشعي

8  
  عزيا
  أخزيا
  يوسف
29  

  اليعازر
  متاثيا

9  
 -  -  

  يوآش
  يهوذا
30  
  متان
  مآث
10  

 -  -  



  أمصيا
  مشعون
31  

  يعقوب
  جناى
11  

 -  -  
  عزريا
  الوي
32  

  يوسف
  حلى
12  
  بوثام
  يوثام
  متثات
33  
  ناحوم
13  
  آحاز
  آحاز
  بورمي
34  

  عاموص
14  
  حزقيا
  حزقيا
  اليعازر



35  
  متاثيا
15  
  منسى
  منسى
  برسى
36  

  يوسف
16  
  آمون
  آمون
  عري
37  
  ينا

17  
  يوشيا
  يوشيا
  املردام
38  
  ملكى
18  

 -  -  
  يهوباقيم
  قصم
39  
  الوي
19  
  يكنبيا
  بكنيا



  أدى
40  

  متثات
20  

  شلتائيل
  شلتائيل
  ملكى
41  
  هايل
21  

 -  -  
  فدايا
  نريى
42  

  يوسف
  :وخالصة تلك املقارنة االنتقادات اآلية

  .يعلم من مىت أن يوسف بن يعقوب، ومن لوقا أنه ابن هايل - 1
 - زوج مرمي حسب زعمهم  - اختلف مىت مع لوقا اختالفًا جوهرياً، حني جعل يوسف  - 2

  .ينحدر من نسل سليمان داود، بينما جعله لوقا ينحدر من نسل ناثان بن داود
الطني مشهورون، ومن لوقا يعلم من مىت أن مجيع آباء املسيح من داود إىل جالء بابل س - 3

م ليسوا سالطني وال مشهورين غري داود وناثان   .أ
، والعجب أن كال )ريسا(، ومن لوقا أن امسه )أبيهود(يعلم من مىت أن اسم زور بابل  - 4

  .االمسني غري موجودين يف نسب سفر أخبار األيام األّول
  .ريييعلم من مىت أن شتائيل بن يكينا، ومن لوقا أنه ابن ن - 5
املسلسالت (أخطأمىت يف سلسلة نسب املسيح حني أسقط منها يف املواقع مخسة أمساء  - 6
  ).21، 18، 11، 10، 9: أرقام

حسب ) 42(حسب رواية مىت، ) 27(إن عدد األجبال املذكورة من داود إىل يوسف  - 1
  .رواية لوقا



أكهارن، : "ارهم مثلوأمام هذه التناقضات الواضحة فقد اعرتف به مجاعة من حمقِّقي أحب
جورج . ، د)40، 39تفسري إجنيل مىت ص : (وكيسر، وهيس، وديوت، وجون فنتون يف كتابه

أن ينقل " آدم كالرك: "مما دفع بـ". ، وغريهم)19تفسري إجنيل لوقا ص : (بردوفوردكريد يف كتابه
يان نسب الّرّب ويعلم كّل ذي علم أن مىت ولوقا اختلفا يف ب: "ونّصه) مسرت هارمرسي(اعتذار 

اختالفًا حتري فيه احملقِّقون من القدماء واملتأخرين وكما أعرتض على املؤلِّفني هلذه األسفار، مث أزال 
والزمان . العلماء االعرتاضات، فكذلك رمبا يأيت من العلماء من يزيل هذه االعرتاضات يف املستقبل

  .اهـ". سيحقِّق هذا
مبن يزيل هذه التناقضات الساطعة، فإنه ال ميكن األخذ ولكن هيهات هيهات أي جيود الزمان 

برواية أي من مىت أو لوقا عن نسب املسيح إّال إذا اعتربنا أحدمها صحيحاً واآلخر خمطئاً وال شّك، 
  .وعند عدم التمييز بينهما؛ فإن اخلطأ والبطالن ينسحب عليهما مجيعاً 

، ألمحد عبد 83- 78املسيحية ص ، املسيح يف مصادر العقائد 114إظهار احلّق ص : ر(
  ".بتصرف. الوّهاب
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  :نوع آخر - 2

ه يسوع جيلسه الّرّب على  إنك ستلدين ولدًا امس: قال جربيل امللك ملرمي الناصرة: "قال لوقا
  .1"كرسي أبيه داود وميلكه على بيت يعقوب

ُمحل يسوع هذا الذي وعده اهللا بامللك إىل القائد فيالطس، وقد : "وأكذبه يوحنا وغريه فقال
ألبسوه شهرة الثياب وتوَّجوه بتاج من الشوك وصفعوه وسخروا منه ففاوضه فيالطس طويًال فلم 

أن يل عليك سلطاناً، إن شئت صلبتك وإن شئت أطلقتك، فأجابه  أما تعلم: يتكلم فقال له
لوال أنك أعطيت ذلك من السماء مل يكن لك علي سلطان ومن أجل ذلك خطيئة الذي : يسوع

  .2"أسلمين إليك عظيمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33- 1/30لوقا  1



اً، وقد ورد حنوه يف إجنيل لوقا ، يف سياق طويل وقد ذكره املؤلِّف خمتصر 11- 19/1يوحنا  2
  ).27(،وإجنيل مىت إصحاح)15(،وإجنيل مرقص إصحاح)23(اإلصحاح
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إن يسوع ميلك على بين إسرائيل، واآلخر يصفه بصفة : وهذا تكاذب قبيح؛ ألن أحدمها يقول

  .1ضعيف ذليل
  :موضع آخر - 3 

ملا نزل بيسوع اجلزع من اليهود ظهر له ملك من السماء ليقوِّيه وكان يصلى متوارياً : "قال لوقا
  .2"وصار عرقه كعبيط الدم

من أن يرتكوا ما وال يوحنا، وإذ تركوا ذلك مل يؤ ) ب/1/99/ (ومل يذكر ذلك مىت وال مرقس 
  .هو أهّم منه فتضيع السنن وتذهب الفرائض وترفع األحكام

فإن كان ذلك صحيحاً، فكيف تركه اجلماعة؟ وإن مل يصّح ذلك عندهم مل يُؤمن أن يُدِخل 
  .لوقا يف اإلجنيل أشياء ُأَخر أفظع من هذا

لى رفع املسيح إىل ولعل لوقا قد صدق يف نقله، فإن ظهور امللك عالمة دالة وأمارة واضحة ع
  .السماء وصونه عن كيد األعداء

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن واقع حياة املسيح كما يزعمهما النصارى يف األناجيل تفيد أن املسيح عليه السالم مل  1

يا معلم، قل : قال له واحد من اجلمع"يكن ملكًا وال متسلطًا على بين إسرائيل يومًا واحداً، فقد 
لوقا ". يا إنسان من أقامين عليكما قاضيًا أو مقسماً؟: ي أن يقامسين املرياث، فقال لهألخ
م مزمعون أن يأتوا وخيطفوه ليجعلوه ملكًا انصرف أيضاً : "، وحني علم املسيح14، 12/13 بأ

، كما جند األناجيل احملرفة تصف املسيح خبالف صفة امللوك اليت 6/15يوحنا ". إىل اجلبل وحده
ا له حيث إن األناجيل احملرفة تزعم بأن املسيح قد قبض عليه وضرب وأهني وشتم مث قتل يد عو

إذن فحقيقة األمر وواقع احلال يف األناجيل املعتمدة عند النصارى تكذب وختالف ما . مصلوباً 
" يهوياقيم"يضاف إىل ما سبق أن املسيح من أوالد . اّدعاه لوقا على لسان جربيل عليه السالم



، وأن أي واحد من أوالد يهوياقيم وساللته 11، 1/10حسب النسب الذي ذكره مىت يف إجنيله 
لذلك هكذا : "36/30ال جيوز له اجللوس على كرسي داود كما ورد الّنّص بذلك يف سفر أرميا 

  ...".عن يهوياقيم ملك يهوذا ال يكون له جالس على كرسي داود: قال الّربّ 
  .44، 22/43لوقا  2
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  :مناقشة
اعلم أن املسيح عند النصارى عبارة عن الهوت اّحتد بناسوت فصارا باالّحتاد شيئًا واحداً، 

  لُيقوِّي َمن منهما؟وإذا كان ذلك كذلك فظهور امللك 
  .ليقوِّي الالهوت، كان ذلك باطًال إذ ال حاجة باإلله إىل مساعدة عبده وتقويته: فإن قيل
ليقوِّي الناسوت، أبطلوا االّحتاد إذ مل يبق ناسوت متمّيز عن الهوت حىت يفتقر إىل : وإن قالوا

ّتحد به حىت احتاج إىل التقوية والنصرة، مث ذلك يشعر بضعف الالهوت عن تقوية الناسوت امل
م باهللا  - التقوية، وكيف حيتاج اإلله إىل عبد من عبيده ليقوِّيه  / وكّل عباد اهللا إمنا قو

  !".؟ - عزوجل ) أ/1/100(
  :موضع آخر - 4 

أن أّول آية أظهرها املسيح حتويل املاء " - الذي هو أصغر األربعة سنا  - ذكر يوحنا    
  وإذا أغفلوا مثل هذه اآلية. الثة ذلكومل يذكر أصحابه الث. 1"مخراً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وُدعي أيضاً يسوع وتالميذه إىل العرس وملا فرغت اخلمر : "، ونّصه كاآليت11- 2/1يوحنا  1

ما يل ولك يا امرأة مل تأت ساعيت بعد، قالت أمه : ليس هلم مخر، قال هلا: قالت أم يسوع له
فافعلوه، وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهري مهما قال لكم : للخدام

امألوا األجران ماء، فمألوها إىل فوق مث قال : اليهود يسع كّل واحد مطرين أو ثالثة قال هلم يسوع
استقوا اآلن وقدموا إىل رئيس املتكأ، فقدموا فلما ذاق رئيس املتكأ املاء املتحول مخراً، ومل يكن : هلم



هذه بداية اآليات فعلها يسوع ... ن هي لكن اخلدام الذين كانوا قد استقوا املاء علموايعلم من أي
  ".يف قانا اجلليل وأظهر جمده فآمن به تالميذه

، واألدلة على كذب  - عليهما السالم  - يف هذه القّصة افرتاء وجتروء على عيسى وأمه : قلت
  :هذه القّصة كثرة منها

ا قد حدثت يف عرس واحلاضرون كثريون، ما ذكره املؤلِّف من انف - أ راد يوحنا بذكرها ِعلماً بأ
وهذا من أدلة كذب هذه القّصة حسب املعايري اليت وضعها علماء مصطلح احلديث يف معرفة 

أن يكون خربًا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله مبحضر اجلمع : احلديث املوضوع ومنها
  ).، البن حجر2/845النكت على كتاب ابن الصالح : ر. (العظيم، مث ال يرويه إّال واحد

، مدح يوحنا العمداين بأنه ال يشرب اخلمر 35- 7/33أنه قد ورد يف إجنيل لوقا  - ب
ا ويبالغ يف ذلك، فكيف يعقل أن يفعل املسيح وأمه هذا املنكرواهللا  ويتهمون عيسى بأنه يشر 

  .ككالوحاشامها من ذل!تعاىل يذّم اخلمر وشاربيها؟
ا خطيئة يف الكتب املقدسة  - ج وردت نصوص كثرية يف النهي عن اخلمر وأن السكر 

مخرا ومسكرًا ال تشرب أنت : وكّلم الّرّب هارون قائالً : "10/8يف سفر الالويني : عندهم ومنها
ويل : "17- 5/11ويف سفر أشعيا ". وبنوك معك عند دخولكم إىل خيمة االجتماع لكيال متوتوا

: 6/15ويف سفر ميخا ...". صباحاً يتبعون املسكر، للمتأخرين يف العتمة تلهبهم اخلمرللمبكرين 
وال تسكروا باخلمر الذي فيه : "5/18ويف رسالة بولس إىل أهل أفسس ". وال تشرب مخراً "

وال سكريون وال شتامون وال خاطفون يرثون : "10/ويف رسالته األوىل إىل كورنثوس ". اخلالصة
  .وغري ذلك ".ملكوت اهللا

م على القول بأن املسيح قال ألمه - د م وجرأ ما يل ولك يا امرأة، فهذا : مث انظر إىل كذ
ذه القسوة واجلفاء، ولكن حاشاه أن يفعل ذلك  من سوء األدب والعقوق ألمه إن كان خاطبها 

 وَملَْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َوبـَرًّا ِبَواِلَدِيت {: ولكنه كان عليه السالم كما قال عنه عزوجل على لسان عيسى
وبعد ذلك كّله يزعم النصارى أن عيسى عليه السالم فعل كّل ]. 32: سورة مرمي، اآلية. [}َشِقّياً 

ذلك وهو يعلم أنه نّيب ومل حتن ساعته بعد وأن عمله كان آية ومعجزة وهم يضمرون غري ذلك من 
، الفارق 318حمّمد عبد احلليم ص . د - س دراسة حتللية إلجنيل مرق: ر. (االفرتاء والكذب عليه

  ).370، 328بني املخلوق واخلالق، باجة ِجي زاده ص 
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ا دلَّ ذلك على غفلة عظيمة وقلة اعتناء بأمر الّدين، وإذا كانت مل تصّح عندهم  مع شهر

وهو  - فتحرَّجوا من تسطريها، فكيف ثبتت من اإلجنيل بقول واحد وشرط ثبوت كالم اهللا التواتر 
  .النقل من  قوم ال جتمعهم رابطة التواطؤ على الكذب

  :موضع آخر - 5 
ل كان يف وسطه وأمرهم أن أن املسيح غسل أقدام تالميذه ومسحها مبندي: "ذكر يوحنا هذا

ومل يذكر ذلك أصحابه الثالثة، فإن مل تصّح عندهم فهو . 1"يقتدوا به يف التواضع وترك التكرب
  .طعن على يوحنا، وإن كان ذلك صحيحاً فهو طعن عليهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
احلادثة أيضًا من وهذه .يف سياق طويل وقدذكره املؤلِّف خمتصرًا باملعىن18- 13/4يوحنا 1

  .األموراليت تتوافرالدواعي على نقلها مبحضراجلمع العظيم،مث ال يوريها إّال واحد
  اجمللد األول
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ل واألكابر من التالميذ مل يعرفوه، ومل يدوِّنونه يف وكيف يُعدُّ ذلك من اإلجني
  .والتوريك على واحد صغريأوىل منه على ثالثةكبار!أناجيلهم؟

  :يف غاية الفساد) ب/1/100/ (موضع آخر  - 6 
إين لو كنت أنا : إن يسوع قال: "حكوا أن يوحنا هذا قال يف الفصل اخلامس من إجنيله

، فأنا أشهد لنفسي وأيب أيضاً يشهد 1ة ولكن غريي يشهد يلالشاهد لنفسي لكانت شهاديت باطل
  .2"إن شهادة رجلني صحيحة: يل أنه أرسلين، وقد  قالت توراتكم

م جعلوا اهللا !!. ما أفسد هذا الكالم وأقربه من كالم اجملانني - رمحك اهللا  - فانظر  وذلك أ
لو كنت أنا أشهد لنفسي لكانت ": رجًال وجعلوا شهادته لنفسه تقوم مقام شهادة شاهد بعد قوله



إن شهادة اإلنسان : "، ومل تقل"إن شهادة شاهدين صحيحة: "، والتوراة تقول"شهاديت باطلة
  ".لنفسه صحيحة

عن هذا الكالم الفاسد فلريم به جانبًا وليعلم أنه ليس  3]مَنزِهني[وإذا كان املسيح وتالميذه 
  .من اإلجنيل احلقّ 

  :موضع آخر - 7 
هذا : أن املسيح مضى إىل املعمداين ليعتمد منه فقال له املعمداين حني رآه: "نانقل يوح   

  إنه: خروف اهللا الذي حيمل خطايا العامل وهو الذي قلت لكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أجاب يسوع وقال : "، فقال14/، مث نقض قوله يف اإلجنيل نفسه 32، 5/31يوحنا  1
: ر. (فأعجبوا هلذا االختالط: ، قال العالمة ابن حزم"ي فشهاديت حقّ وإن كنت أشهد لنفس: هلم

  ).189، 2/180الفصل 
  .19/15، ونّص التوراة يف سفر التثنية 18، 8/17يوحنا  2
  .والصواب ما أثبته) مَنزِهون(يف ص  3

  اجمللد األول
                                    

291  |496  
=========================================  

  يف تعريف مواضع التحريف: الباب الرابع
الرفش ينقي بيدره فيجمع احلنطة إىل ) أ/1/101/ (يأيت بعدي، وأنه أقوى مين وأن بيده 

  .3"بالنار اليت ال تطفئ 2وحيرق األتبان 1أهرائه
ين حملتاج إ: إن املعمداين حني رأى املسيح قال له: "وخالفه يف ذلك مىت ولوقا، أما مىت فقال

وأنه أرسل بعد ذلك إىل املسيح يقول . "4"أن أنصبغ على يدك، فكيف جئتين تنصبغ على يدي؟
  .5"أأنت اآليت أو ننتظر غريك: له

، وهذا تكاذب قبيح؛ ألن يوحنا جزم أنه هو ومل 6فلم يذكر شيئًا من ذلك البتة: فأما مرقس
، وهذا 7ملسيح، واآلخر أغفل القّصة باجلملةما َعَلم حىت أرسل يسأل ا: حيتج إىل سؤاله، وَمىتَّ 

  .القدر منفر موجب لسوء الظن
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ).1734القاموس ص : ر. (أهراء: بيت كبري جيمع فيه السلطان، ومجعه: اهلرى 1
: ر. (واملراد باألتبان الفجار واملشركني) 1527س ص . م. (من يبيع التنب: التبان 2

  ).190لنصر املتطبب، ص  - اإلميانية النصيحة 
  .، بلفظ خملتف30، 1/29يوحنا  3
  .13- 3/11مىت  4
  .4- 11/2مىت  5
جاء يسوع من ناصرة اجلليل واعتمد من يوحنا يف : "، بقوله1/9أشار مرقس إىل احلادثة  6
  ".األردن
عميد هذا التناقض يف حادثة ت: "123ذكر الشيخ رمحة اهللا اهلندي ف إظهار احلّق ص  7

  :املسيح بقوله
كان يعرف املسيح ) حيىي(، بأن يوحنا املعمداين "اإلصحاح الثالث: "يعلم من إجنيل مىت - 1

  .قبل نزول الروح عليه يف شكل محامة
، بأن يوحنا ما عرف املسيح إّال بعد نزول "ًاإلصحاح األّول"ولكن ذكر إجنيل يوحنا  - 2

  .الروح عليه يف مثل محامة
مع نفسه فذكر بأن يوحنا مل يعرف املسيح " اإلصحاح احلادي عشر"يل مىت مث تناقض إجن - 3

وهذا كّله . بعد نزول الروح أيضاً، وإمنا أرسل له يوحنا تلميذين من تالميذه يسأالنه عن حاله
مث إننا جند مبقاربة النصوص اليت أوردها املؤلِّف وبني . اهـ".متناقض ظاهر االختالف والفسد

  :لألناجيل نالحظ ما يليالنسخةاحلالية 
هوذا محل اهللا الذي يرفع خطيئة : "انفرد إجنيل يوحنا عن سائر األناجيل بذكر عبارة - 1
  ".العامل

وأن بيده الرفش ينقي : "إن الّنّص الذي نسبه املؤلِّف إىل إجنيل يوحنا قوله - 2
  .مىت ولوقاالجنده يف النسخةاحلاليةإلجنيل يوحنا،وإمناجنده يف إجنيلي ".اخل..بيدره
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  :موضع آخر - 8
وذكر لوقا غري ذلك . 1"أن يوسف خطيب مرمي كان أبوه يسمى يعقوب بن ماتان: "ذكر مىت

وهذا تناقض . 2"ثالثني سنة وهو يظن أنه ابن يوسف بن هايل بن مطبأقام يسوع : "فقال
  .3عجيب
  :موضع آخر - 9 

ما : "ذكر مىت أن املسيح صلب وصلب معه لصان أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله وأ
انه   ).ب/1/101. / (4"مجيعاً كانا يهزءان باملسيح مع اليهود ويُعريِّ

أما تتقي اهللا؟ : مها كان يهزأ باملسيح واآلخر يقول لهأن أحد: "وذكر لوقا خالف ذلك فذكر
يا سيد اذكرين يف : أما حنن فبعدل جوزينا وأما هذا الّلّص فلم يعمل قبيحاً، مث قال للمسيح

  .5"حّقاً إنك تكون معي اليوم يف الفردوس: فقال. ملكوتك
ما مجيعًا كانا يعريان املسيح ويهزءان به    وأغفل هذه القّصة  وهذا تكذيب لقول مىت أ

  مرقص ويوحنا، ومن احملال أن حيدث مثل هذا يف ذلك الوقت وال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف: "، ونّصه1/15مىت  1
  .3/23لوقا  2
، شّك منه وقبيح مبثله أن ينسب "إن املسيح كان يظن أنه ابن يوسف: "مث إن قول لوقا 3

 -النصيحة اإلميانية : ر. (سيح إىل ما يظن به اجلهال أنه مولود من أبٍّ وال يرفع قدره عن ذلكامل
وقد سبقت اإلشارة إىل التناقضات الظاهرة يف سلسلة نسب املسيح ). 192لنصر املتطبب ص 

  .الواردة يف إجنيلي مىت ولوقا
  .، يف سياق طويل44، 27/38مىت  4
يل، وقد ذكر هذا التناقض عبد اهللا الرتمجان يف كتابه ، يف سياق طو 44- 23/32لوقا  5

  .2/125، وابن حزم يف الفصل 210حتفة األريب ص 
  اجمللد األول

                                    
293  |496  

=========================================  
  يف تعريف مواضع التحريف: الباب الرابع



كان صحيحاً فلم تركاه؟ وإن أمهاله سهواً مل يؤمن أن يهمال شيئاً كثرياً يكون شائعاً ذائعاً، فإن  
من اإلجنيل ولعّلهما مل يصّح عندمها، والدليل على عدم صحته تناقض مىت ولوقا، فإن الّلصني عند 

  .باملسيح وعند لوقا إن أحدمها كافر واآلخر مؤمن وذلك قبيح جداً  1]كافران[َمّىت 
  :تكاذب قبيح - 10
  .2"حّقاً إنك اليوم معي يف الفردوس: قال يسوع للمؤمن به: "لوقاقال 

أقام يسوع بعد هذا القول يف األرض أربعني يومًا مث صعد يف : وأكذبه سائر أصحابه فقالوا
  .وذلك تكذيب ملا نقله لوقا من أنه معه من يومه) أ/1/102. / (3اجلنة

  :تناقض واضح - 11 
  .4"نسان مل يأت ليهلك نفوس الناس، ولكن ليحييإن ابن اإل: قال يسوع: "قال لوقا

بل إن اإلنسان مل يأت ليلقي على األرض سالمه لكن سيفًا ويضرم : "وخالفه أصاحبه، فقالوا
  .5"فيها ناراً 

، وحنن نـُنَـزِّه التالميذ عن هذا التناقض القبيح والنقل الغري 6وهذا تناقض وتكاذيب ال خفاء به
بل جاء نقمة على اخلالئق : رمحة للعاملني، واآلخرون يقولون إذ بعضهم جيعله جاء. صحيح
  .أمجعني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) كافرين(يف ص  1
  .23/43لوقا  2
  .1/3سفر أعمال الرسل  3
  .9/56لوقا 4
  .10/34مىت  5
يف الفصل  ، وابن حزم214وقد ذكر هذا التناقض ابن القيم يف هداية احلياري ص  6

2/62 ،63.  
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  :موضع آخر - 12
أن مرمي خادمة املسيح جاءت لزيارة قربه عشية السبت ومعها امرأة أخرى، وإذا : "ذكر مّىت 

ال ختافا فليس يسوع هاهنا قد قام من بني األموات وهو : ك قد نزل من السماء وقال هلمامل
ال بأس عليكما قوًال إلخويت : يسبقكم إىل اجلليل، فمضتا مسرعتني فإذا املسيح قد لقيهما وقال

  .1"ينطلقون إىل اجلليل
د رفعت عن القرب جاءت مرمي وحدها يوم األحد بغلس فرأت الصخرة وق: "وخالفه يوحنا فقال
إن املسيح قد ُأِخَذ من : الصفا وإىل تلميذ آخر فقالت هلما) ب/1/102(فأسرعت إىل مشعون م 

فخرج مشعون وصاحبه فأبصر األكفان موضوعة ناحية من القرب . تيك املقربة وال أدري أين دفن
 - جالسني  فرجعا وجلست مرمي تبكي عند القرب فبينا هي كذلك اطلعت يف القرب فرأت ملكني

أخذوا سيدي وال أدري أين : ما يبكيك؟ فقالت: عليهما ثياب بيض فقاال - حيث كان يسوع 
: فبينا هي كذلك التفتت فرأت املسيح قائمًا فلم تعرف وحسبته حارس البستان قالت له. وضعوه

: ، وقالتفعرفته. يا مرمي: فناداها املسيح. باهللا إن كنت أخذته فقل يل أين وضعته حىت أذهب إليه
، اذهيب إىل 2]إىل أيب[ال تدن مين فإين مل أصعد بعد : فقال هلا. ربوين تفسريه يا معلم: بالعربانية

  .3"فذهبت وبشرت التالميذ. إخويت فقويل إين منطلق إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم
 وهذا نقل يكذب بعضه بعضاً، وذلك أن أحدمها يذكر أن امللك هو الذي أرسل مرمي إىل   

  التالميذ،واآلخر يذكر أن الذي أرسلها هو املسيح نفسه،
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11- 28/1مىت  1
  .والتصويب من نّص اإلجنيل) ص(ليس يف  2
  .18- 20/1يوحنا  3
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ال بل اليوم األحد : واآلخر يقول) أ/1/103/ (إن ذلك كان عشية السبت،: وأحدمها يقول

  .1بغلس، وأحدمها حيكي عن مرمي وحدها، واآلخر حيكي عن أخرى معها



وقد جاء على هذا . والعجب من قبول النصارى قول امرأة واحدة يف مثل هذا األمر العظيم
، وهذا الفصل َحرِي بأن ُيسطر يف حكايات املغفلني والعجائز املثكلني، !!الوجه من االضطراب

فما مسعنا قط بربٍّ يصفع ويضرب ويقتل ويصلب ويبكى عليه ويندب  - يرمحك اهللا  - وبعد 
 ويرتّدد بني خلقه يف زّي إنساٍن ويشتبه على من رآه بناطور بستان، فلو أن اليهود نصبوا مجاعة من
  :اجملان على السخرية بدين النصارى والغض منه ما بلغوا منهم ما بلغوا من أنفسهم وهذا كما قيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  1 من الواضح أن هناك اختالفًا بني ما ترويه األناجيل عن زيارة النساء للقرب ومالبسا

  :ر اآلتيةيف األمو  - إضافة على ما ذكره املؤلِّف  - يتلخص بعضها 
  .أن الزائرات للقرب كن اثنتني من النسوة 8- 28/1يذكر مىت  - أ

  .أن الزائرات للقرب كن ثالثاً من النسوة 8- 16/1لكن يذكر مرقس 
  .أن الزائرات للقرب كن مجعاً من النسوة 10- 27/1بينما يقول لوقا 

فأحضرت معها  فجعل مرمي اجملدلية الزائرة الوحيدة للقرب، مث ذهبت 3- 20/1أما يوحنا 
  .التلميذين بطرس ويوحنا

واالّتفاق الوحيد ينب األناجيل يف ذلك هو وجود مرمي اجملدلية يف موضع الصدارة بني الزائرات، 
  .وقد صارت بذلك املصدر الرئيسي لكّل ما قيل عن قيامة املسيح من األموات

حسب رواية  - بيضاء  أن النساء رائني عند القرب شابًا جالسًا عن اليمني البسًا حلة - ب
أما يف لوقا ". وكان منظره كالربق ولباسه أبيض كالثلج...مالك الّربّ : "بينما هو يف مىت.  - مرقس 
  ".ماليكن بثياب ببعض جالسني: "ويف يوحنا جندمها". رجالن بثياب برأقه: "فهما

يف توصليها  حسب رواية مرقس، فإن النساء قد َمحَلن رسالة إلبالغها للتالميذ وقد فشلن - ج
ن كن خائفات   .أل

ْمَن تقريراً كامًال عما رأينه ومسعنه إىل التالميذ ن َقدَّ   .بينما خيربنا لوقا أ
بأن املالك الذي نزل من السماء هو الذي : "من الذي دحرج احلجر عن القرب؟ يقول مىت - د

  ".دحرج احلجر الكبري عن باب القرب وجلس عليه
". بأن احلجر قد دحرج، ومل يذكروا من الذي دحرجه: "يوحنا فذكرواأما الباقون مرقس ولوقا و 

  ".من دحرج احلجر؟: "رسالة للشيخ أمحد ديدات بعنوان: ر(
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  غ األعداء من جاهل  ما بلغ اجلاهل من نفسهما بل

  :موضع آخر - 13 
: مث نسي نفسه فقال بعد ذلك. 1"إن يوحنا املعمداين أفضل من نيبٍّ : "قال مىت يف إجنيله

  .2"وكان املعمداين مثل نيبٍّ "
، هل !إنه أفضل من نيب؟: فليت شعري من يف بين آدم تسمو رتبته على رتبة الّنّيب حىت يقال

  .سوء التعبري، وسوء التعبري من سوء الفهم) ب/1/103/ (الّ من ذلك إ
  :موضع آخر - 14 

قال : "مث نقضوا ذلك فقالوا يف آخر. 3"طوىب لك: قال يسوع لبطرس: "قال نقلة اإلجنيل
  .4"اذهب عين يا شيطان ال تشككين ألنك ما تفكر فيما هللا بل فيما للناس: يسوع لبطرس هذا

  .5 مالكاً إذ جعله يف الدركات هالكاً فبينا بطرس عنده لطوىب
  :موضع آخر - 15 

إن يسوع ليجلس على كرسي أبيه داود وميلك على بيت يعقوب : "قال نقلة اإلجنيل عن لوقا
، وهذا غاية 7"إنه ينبغي أن أقتل وأصلب: "قال يسوع: مث نقضوا ذلك فقالوا. 6"إىل األبد

  .التناقض والتكاذب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11/9مىت  1
  .14/5مىت  2
  .16/17مىت  3
  .16/23مىت 4
  .214،وابن القيم يف هدايةاحلياري ص2/85ذكرهذاالتناقض أيضاًابن حزم يف الفصل 5
  .33، 1/32لوقا  6
  .24/46، لوقا 33- 8/31، مرقس 23، 17/22مىت  7
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وكيف خيرب جربيل عن اهللا أن املسيح جيلس على كرسي داود وميلك على أسباط بين إسرائيل 
  !.وخيلف ذلك فال جيري منه حرف واحد بل جيري نقيضه؟

ة الفرق ويسهر، ويقرن مع فريذل يسوع ويقهر ويطاف به ُمهانًا وُيشهر، ويأرق من شدّ 
الصوص ويسب وينهر ويقتل ويصلب ويقرب وينصدع مشل أصحابه مبصابه، فال جيرب هذا ما ال 

مث العجب ! عن جهال الكهان، فكيف يصدر من رئيس مالئكة الرمحن؟) أ/1/104/ (يصدر 
ده أدىن مسكة من قوهلم أن يسوع جاء ليقتل ويصلب ويهان، ال واهللا، وال كرامة وال ينبغي ملن عن

من عقل أن يعرض دابته وكلبه هلذه احملن، فكيف باإلله الذي تقوم السماء واألرض بأمره وجيري 
  !.بتقديره حلو العيش ومره؟

ذا النفس الصدى مل متنعه التالميذ ويشريوا  وكيف إذ عزم على هذا اخلاطر الرديء وتنفس 
الكه وتعدم بعدمه؟عليه باإلضراب عن هذا الرأي الغائل ويعرفوه أن اخل لك    !.الئق 

وقد  2يف عشه إذا محل اإلله على نعشه أو يرسي اجلبل يف رأسه 1ومن الذي يرزق البغاث
  !.؟3حصد الّرّب يف رمسه

فإن أجاب إىل الصواب وإّال ربطوه وضبطوه وشّددوا عليه يف احلجر واعتقدوا يف ذلك الثواب 
  .واألجر

قول هؤالء القوم إىل الرتهات اليت متجها األمساع وتأباها ما أقبل ع - رمحك اهللا  - فانظر 
  .الطباع

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
قاله األزهري، وقال ابن . ألنه ال يؤكل. من الطري ما ال يتصيد وال يرغب يف صيده: البغاث 1
إن : قول املثل، كاحلمام، وفيه "البغاث: "واجلمع. طائر أبَغث دون الرمخة بطيء الطريان: السكيت

  ).56املصباح املنري ص : ر. (الضعيف يصري قويّاً بأرضنا: البغاث بأرضنا يستنسر، أي
  ).682القاموس ص : ر. (أصل البناء: األس 2
  ).208م س ص . (كتمان اخلرب، والدفن والقرب: الرَّمس 3
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  :موضع آخر - 16

ا كتبت واحدة: "قال يوحنا يف خامتة إجنيله ) ب/1/104/ (لقد فعل يسوع أمورًا كثرية لو أ
  .1"واحدة مل يسمعها العامل صحفاً مكتوبة

إّال من أنسل من احلجا واعتزى من الكذب الذي ال يتجانبه على البوح به  - لعمرك  - وهذا 
إىل احلماقة وجلأ، إذ العامل أوسع أكنافًا وأبعد أطرافًا من أن يضيق عن أوراق تتضمن معجزات نّيب 
وآيات رسوٍل، وهذا الواضح وشبهه مما يورك على النقلة فيه، وإّال فاحلواريّون حماشون عندنا عن 

  .التفوه باحملال
  :موضع آخر - 17 

كان التالميذ جمتمعني يف غرفة هلم يتحّدثون يف : "الفصل العشرين من إجنيلهقال يوحنا يف 
  .2"ال أؤمن بذلك حىت أرى آثار املسامري يف يديه بعيين: قيامة املسيح فقال توما

ومل يذكر ذلك سوى يوحنا وأغفله الباقون، واإلجنيل ال يثبت خبرب واحد، وكيف أغفله األكابر 
  !.واحد؟ من التالميذ وظفر به صيبّ 

وإمنا النصارى يتعلقون بالقول الضعيف إذا وافق مقصودهم، وحنن بعون اهللا سنبطل دعواهم يف 
ا يف ذلك   .القتل والصلب حبيث ال يبقى هلم حّجة حيتجون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وأشياء أخرى صنعها يسوع أن كتبت واحدة : "، وقد ورد الّنّص كاآليت21/25يوحنا  1

ومن الواضح أن هذا القول قائم على ". واحدة فلست أظن أن العامل نفسه يسع الكتب املكتوبة
، ومن املؤّكد أن معجزات املسيح لو  "أن الظن ال يغين من احلّق شيئاً : "الظن، ومن أمهات احلقائق

  .كتبت مجيعها فإن العامل يسعها وزيادة
ليل كذبه معه حيث إن اجتماع ، وهذا اخلرب كسابقه يف أن د20، 20/19يوحنا  2

التالميذ يف مكان واحد مما تتوافر الدواعي على نقله فإذا انفرد بروايته واحد فإنه يدل على كذب 
نقله أو غفلة من مل ينقله، ولعدم التمكن من متييز الصادق أو الثقة منهم فإن البطالن والفساد 

  .يسري على اجلميع
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  :موضع آخر - 18
صعود املسيح إىل السماء أغفله يوحنا ومىت فلم يذكراه ومها من االثين عشر، وذكره لوقا 

ما قد اختلفا يف ذلك  من االثين عشر بل من السبعني على) أ/1/105/ (ومرقس وليسا   - أ
إن سيدنا يسوع ملا قام كلَّم تالميذه تكليمًا مث صعد من : "فقال مرقس - أعين لوقا ومرقس 

 3]فظيع[وهذا تكاذب . 2"إمنا صعد بعد قيامه بأربعني يوماً : "وخالفه يف ذلك لوقا فقال. 1"يومه
  .واختالف فاحش شنيع

حّقًا أقول لكم إّن قومًا من القيام هاهنا ال يذوق :سوعقال ي: "ومما خيرم الثقة بنقلهم قول ميت
  .4"املوت حّىت يرووا ابن اإلنسان آتيا يف ملكوته

ومعلوم أنه قد مضى من حني صدور هذا الكالم ما نيف على ألف عام ومل يأت يف ملكوته، 
  .مل يعن إّال أنه يقوم من بني األموات بعد ثالث متتابعات: فإن قالوا
قلتم إنه يأيت يف ملكوته، وأيُّ ملكوت كان له يف اليوم الثالث ومرمي اجملدالنية تبكي إمنا : قلنا

، وأيُّ جمد كان له يف ذلك اليوم وهو من سوء احلال يشبهه بناطور !عليه وتسأل من يرشدها إليه؟
  .5!البستان؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق طويل19- 16/9مرقس  1
  .1/3الرسل للوقا سفر أعمال  2
  .ولعل الصواب ما أثبته) فصيح(يف ص  3
  .16/28مىت  4
إن مسألة وقت صعود املسيح إىل السماء حسب روايات األناجيل مما وقع اخلالف فيه بني  5

: يف كتابه - أستاذ تاريخ الكنيسة جبامعة برلني  - أدولف هرنك . النصارى، وحيّدثنا عن ذلك د
  :، فيقول)204- 201تاريخ العقيدة ص "

إن االعتقاد يف أن يسوع صعد إىل السماء بعد أربعني يومًا من القيامة قد أخذ يشّق طريقه "
تدرجييًا ضّد املعتقدات القدمية اليت كانت تقول بأن القيامة الصعود حدثا يف نفس الوقت، وكذلك 



س ال يعلم شيئاً ضّد أفكار أخرى كانت تؤمن بوجود فاصل زمين أكرب بني احلاديثن، على أن بول
  .عن الصعود كذلك مل يذكره كّل من كليمنت وأجناتيوس وهرمس وبوليكارب

، 1/20كما يف أقسس (، "وغالبًا ما اّحتدت صيغة الكالم عن القيامة واجللوس عن ميني اهللا
  ).2/32وأعمال الرسل 

ء قد فإن الصعود إىل السما: "1/9، ورسالة برنابا 24/51وحسبما جاء يف إجنيل لوقا 
  ".حدث يف نفس يوم القيامة

، أن القول بأن الصعود حدث 20/17ومن احملتمل أن يكون ذلك ما جاء يف إجنيل يوحنا "
  ".بعد أربعني يوماً من القيامة قد ذكر ألّول مّرة يف سفر أعمال الرسل

وقد قالت بعض الطوائف واملصادر املسيحية أن الصعود إىل السماء حدث بعد : "مث يقول
  .اهـ". حدث بعدأحدعشرعاماً :نية عشرشهراً من القيامة،وقال أخرىمثا

  ).306- 305أحد عبدالوّهاب ص- املسيح يف مصادر العقائد املسيحية:نقًال من(
  اجمللد األول
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  :موضع آخر - 19
 1]جلوسا[أنتم الذين تكونون يف الزمن اآليت : قال يسوع للتالميذ االثين عشر: "قال مىت

  .3"عشر سبط  إسرائيل 2]اثين[تدينون ) ب/1/105/ (على اثين عشر كرسياً 
مضى واحد من : "فشهد للكل بالفوز والزعامة يف القيامة، مث نقَض ذلك مىت وغريه وقال

ميذ االثين عشر املشهود هلم وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع ثالثني التال
  .4"الويل له، خري له أال يولد: درمهاً، وجاء بالشرط فسلم إليهم يسوع فقال يسوع

إىل قبح هذا النقل وشناعة هذه الرواية، هذا راٍو واحُد بينما يهوذا  - رعاك اهللا  - فانظر    
كرسي من كراسي اجملد حياسب سبطًا من أسباط بين إسرائيل، إذ جعله كافراً   عنده جالس على

فاجرًا بائعًا ربَّه بالثمن البخس طالعًا جنمه بعد السعد بالنحس، وهذا ال يليق بنّيب اهللا املسيح أن 
  خيرب عن رجل مبصريه إىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .والصواب ما أثبته) جلوس(يف ص  1
  .وهو خطأ، والتصويب من احملقِّق) اثنا( ص يف 2
  .28، 19/27مىت  3
، يوحنا اإلصحاح )22(، لوقا اإلصحاح )14(، مرقس اإلصحاح )26(مىت اإلصحاح  4

)14 ،18.(  
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السعادة والسيادة وخيتاره حلفظ أموال الصدقات وهو من الكفار يف دركات النار، هذا مما 
  .1!حياشي عنه النّيب، فكيف يصدر ممن تعتقد ربوبيته؟

  :موضع آخر - 20 
. 2"احلّق أقول لكم أن من يؤمن َيب يعمل أفضل من أعمايل: قال يسوع لتالميذه: "قال يوحنا

لقد ) أ/1/106/ (ملا أبرأ يسوع اجملنون األبكم قال والد اجملنون : "ذب ذلك أصحابه فقالواوأك
إن هذا ال يقدر عليه إّال بصوم : سألت تالميذك فلم يقدروا على إخراج اجلين، فقال يسوع

  .3"وصالة
م يفعلون أفضل من أعماله، وأخرى يقول: فمرة يقول م ال يقدرون على مثل أعماله: إ مع  إ

شهادته هلم باإلميان واجللوس معه يف القيامة على كراسي اجملد وذلك تناقض عظيم وتكاذب 
  .جسيم
  :موضع آخر - 21 

تموا مبا تأكلون وتشربون فطيور السماء ال تزرع وال : قال يسوع ألصحابه: "قال مىت ال 
  .4"حتصد وال ختزن يف األهراء واهللا يطعمها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا : "، ونّصه يقول املسيح30، 22/29إذا قارنا نّص مىت السابق بنظريه يف إجنيل لوقا  1

أجعل لكم كما جعل يل أيب ملكوتًا لتأكلوا وتشربوا على مائديت يف ملكويت وجتلسوا على كراسي 
يد كلية عم - لوجدنا األمر كما يقول األستاذ جون فنتون". تدينون أسباط بين إسرائيل االثين عشر



حذف العدد اثين عشر ) لوقا(إن ): "317تفسري إجنيل مىت ص : (الالهوت بإجنلرتا يف كتابه
املسيح يف مصادر : ر. (اهـ" ولعل ذلك يرجع إىل أنه كان يفكر يف يهوذا اإلسخريوطي) كرسياً (

  ).99أمحد عبد الوّهاب ص  - العقائد 
  .14/12يوحنا  2
  .ياق طويل،وذكره املؤلِّف خمتصراً باملعىن،يف س29- 9/17،مرقس21- 17/14مىت  3
  .26، 6/25مىت  4
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أعطنا كّل يوم خبزاً يا أبانا : إذا قمتم إىل الصالة فقولوا: "وخالف ذلك اإلجنيل فقال

كذا ولكنه أمر به،وهذا : فاألّول ينهى عن االهتمام بالشراب والطعام، واآلخر يقول. 1"نأكله
ٌي حمٌض، والثاين أمٌر جزٌم، واألمر بالشيء والنهي عنه من وجه واحد  تكاذب عجيب،فإن األّول 

  .غري معقول
  :تناقض آخر - 22 

إين ذاهب إىل أيب : قال يسوع: "مث قالوا. 2"حدأنا وأيب وا: قال يسوع: "قال الرواة
  .3"وأبيكم

إذ ذهابه إىل ) ب/1/106/ (فإن مل حيملوا األّول على التبليغ والسفارة وإّال تناقضا ال حمالة؛ 
  .نفسه حمال

  :فساد إجنيل يوحنا - 23  
نون وهم ال يع. 4"إن الكلمة صارت جسدًا وحلَّ فينا: "رووا عن يوحنا اإلجنيلي أنه قال

بالكلمة إّال صفة العلم أو النطق وذلك حمال، إذ يلزمهم أن يكون القدمي صار حمدثًا واألزيل عاد 
زمنياً، وثار اآلن عندهم عبارة عن ذات جاهلة ساكتة خرساء وحتولت األلوهية للمسيح؛ ألنه ذات  

  .ية الكّلّيةكاملة بالعلم والنطق، وذلك من النصارى عزل هللا عن الربوبية وإخراج عن األلوه
م: قال املؤلِّف م يف صلوا املسيح اإلله الصاحل الداعي الكّل إىل : "لقد كنت أتعجب من قراء

م حيث تقول"اخلالص   ".املسيح إله حقّ : "، ومن شريعة إميا



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، 11/2، لوقا 11- 6/9مىت  1
  .22، 17/21يوحنا  2
  .20/17يوحنا  3
  .1/14ا يوحن 4
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إن الكلمة : "من أيَن جاءت النصارى هذه احملنة حىت وقفت على قول يوحنا هذا: وأقول

تلك الصالة وتلك الشريعة إمنا أسست على هذه الكلمة  ، فتحققت أن"صارت جسداً وحّلت فينا
  .الرذلة
  :فساد املنقول عن يوحنا أيضاً  - 24 

يف صدر إجنيله وهو يف غاية التهافت والرِّكة ) أ/1/107/ (انفرد يوحنا وحده بفصل ذكره 
رب من وهذا كما ترى مضط. 1"يف البدء كانت الكلمة، والكلمة عند اهللا، واهللا هو الكلمة: "فقال

الكالم عند املتكلم : أما اضطرابه من جهة لفظه فإن ذلك مبْنزِلة قول القائل: جهة لفظه ومعناه
واملتكلم هو الكالم، والعلم عند العامل والعامل هو العلم، والدينار عند الصرييف والصرييف هو الدينار، 

  .وذلك هو اجلنون
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

". يف البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا: "ه، ونصّ 1/1يوحنا  1
: 44- 42اختالفات يف تراجم الكتاب املقدس ص : (يقول األستاذ أمحد عبد الوّهاب يف كتابه

إن الّنّص السابق هو ما تقوله ترمجة الكتاب املقدس للكاثوليك، والرتاجم اإلجنليزية والفرنسية اليت "
  .ستخدامهادرجنا على ا

والكلمة هو : "إّال أن ترمجة العهد اجلديد للكاثوليك، والعهد اجلديد للمطبعة الكاثوليكية تقول
، وهناك تراجم أخرى ختتلف عن الرتمجتني السابقتني، ففي ترمجة حديثة صدرت عام "اهللا

كانت   يف البدء: "، تقرأ مقدمة إجنيل يوحنا كاآليت"العهد اجلديد األصلي: "م،بعنوان1985



ا كّل  الكلمة، وكانت الكلمة عند اهللا، وهكذا كان الكلمة السماوية، كانت يف البدء عند اهللا، 
ا مل يكن شيء الصادرة عن مجعية " ترمجة إجنليزية اليوم"وكذلك تقول ...". شيء عمل، وبدو

نقل األستاذ أمحد مث ". وكان الكلمة مثل اهللا: "الكتاب املقدس األمريكية يف افتتاحية إجنيل يوحنا
وكان : "يف إثبات خطأ القول - أسقف ولويش بإجنلرتا  - جون ربنسون . عبد الوّهاب كالم د

اليت ترتجم " الكتاب املقدس اإلجنليزية احلديثة"، مستندًا على ترمجة "الكلمة اهللا أو والكلمة هو اهللا
  ".وما كان اهللا، كان الكلمة: "العبارة السابقة كاآليت

اخلبط واخللط يف فهم النصوص ناشئ عن سوء الرتمجة وعدم األمانة والدقة هذا : قلت
العلمية، وقد سبق لنا نقل كالم األستاذ شارل جنيرب يف اإلشارة إىل دور الرتمجة يف حتريف األناجيل 

  ).143، 142ص : ر. (لفظاً ومعًىن وإبدال املعىن الصحيح بالباطل
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وأما اضطرابه من جهة معناه، فإن الكلمة عندهم هي العلم أو النطق، وهي اليت اّحتدت 
قد اّحتد باجلسد  إن اهللا هو الكلمة، فقد صرح بأن األب: باجلسد املأخوذ من مرمي، فإذا قال يوحنا

وَحلَّ يف رحم مرمي وناله القتل والصلب وتردد مع الشيطان من مكان إىل مكان، وهذا ال يقول به 
نصراين، وهو الزم هلم مبقتضى ما رووا عن يوحنا أن اهللا هو الكلمة، ومما يـَُردُّ به قول يوحنا هذا 

ل ومعلم وأن اهللا نبَّأه وأرسله، وأنه ال تصريح املسيح يف عّدة مواضع من اإلجنيل بأنه نّيب وأنه رسو 
  ".إن اهللا هو الكلمة: "قول يوحنا) ب/1/107/ (يعلم الغيب والقيامة، وذلك كّله خبالف 

  :ومن اللعب البديع - 25
إن مل تأكلوا جسدي وتشربوا دمي فال حياة لكم؛ ألن : قال يسوع لتالميذه: "قول يوحنا

أكل جسدي وشرب دمي يثبت ِيفَّ وأثبت فيه، فلما جسدي مأكل حّق ودمي مشرب حّق، ومن ي
  .1"ما أصعبها، من يطيق استماعها؟، فرجع كثري منهم عن صحبته: مسع تالميذه هذه الكلمة قالوا

الكالم على الشيء بالّرّد والقبول فرع كونه معقوًال، وهذا الكالم لو أراد البليغ أن يوجهه : قلت
نا يف الّرّد عليه جمرد تسطريه، والكالم على الشيء الركيك ال جييء ألفضى به احلال إىل احملال، فيكفي

  .إالّ ركيكاً 



  وإذا كان يف األنابيب خلف  وقع الطيش يف صدور الصعاد
وكيف ال يرجع العقالء عن صحبة يسوع وهو يقول يف الكالم املتقدم على هذا إن اهللا هو 

فكيف يأمرهم بأكل ذلك اجلسد وشرب  وإذا كان األمر كذلك،! الكلمة والكلمة صارت جسداً؟
  !دمه؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2/183، يف سياق طويل، وقد ذكره أيضًا ابن حزم يف الفصل 67- 6/41يوحنا  1

  .وأشار إىل سقوط هذا الكالم واختالط قائله
  اجمللد األول
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وال شّك أن العقالء من النصارى اليوم لو مجعوا بني قول يوحنا أّوًال وقوله آخرًا لرجعوا أيضاً  
) أ/1/108/ (كما رجع من رجع عن يسوع، إذ جيتمع من الكالمني أكل جسد اهللا القدمي 

  .يسمع ذلك فال يقضي على قائله باجلنون أو اجملون؟األزيل وشرب دمه، ومن الذي 
  :فساد املنقول عن فولس 

ال ينظرن أحدكم إىل نفسه دون : "قال يف رسالته السادسة وهو حيث على التواضع والتودد
صاحبه لكن ليُعدَّ صاحبه أفضل منه، واقتدوا بيسوع املسيح الذي كان شبه اهللا وعدل اهللا، كيف 

  .1"ه العبد وألقى نفسه يف زّي إنسان وشكله حىت مات وصلبأخفى نفسه وأخذ شب
له إذ حكم عليه بالذّل واإلهانة والقتل والصلب  2]مشابه لإلله ومعادل[فبينا املسيح عنده 

ذه األمور؟ وما الذي ! وذلك غاية اجلهل واحلمق، وإّال فأي حاجة باإلله اخلالق الباري إىل تلبسه 
  .هذا اهلذيان تعاىل عن! اضطره إىل ذلك؟

  :موضع آخر من التكاذب - 26 
كان طعام يوحنا هذا : "وأكذبه اآلخرون فقالوا. 3"كان يوحنا ال يأكل وال يشرب: "قال مىت

  .وهذا من أقبح الكذب. 4"اجلراد وعسل الرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8- 2/4رسالة بولس إىل فيليب  1



اً لإلله ومعادالً (يف ص  2   .والصواب ما أثبته) مشا
  .11/18مىت  3
  .1/6، ومرقس 3/4مىت  4
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  :موضع آخر - 27

) ب/1/108/ (وأنا عارف برعييت أنا هو الراعي الصاحل : قال يسوع: "قال يوحنا اإلجنيلي
، وقال مرة "هذا خروف اهللا: قال املعمداين حني رأى يسوع: "، وأكذبه مىت قال1"وهي تعرفين

  .2"هذا محل اهللا: "أخرى
للخروف، يف اهللا العجب، هّال قال  3]راعٍ [ال ولكنه : فمىت جيعل املسيح خروفاً، ويوحنا يقول

  .اهللا أو هذا ابن اهللا أو هذا مسكن اهللاهذا هو : املعمداين حني رأى املسيح
مل تقم : "إن املعمداين إمنا جاء شاهدًا للمسيح، واملسيح يقول يف إجنيله: "والنصارى تقول

فكيف جيوز من مثل املعمداين أن يسمى املسيح . 4"النساء عن رجل أفضل من املعمداين هذا
ا أعرف باهللا من نبّيه حيىي ، أ!خروفًا أو محًال، ويثبت له مالكًا هو اهللا تعاىل؟ و تدعي النصارى أ

ا مبا جيب له فكيف استجازوا خالفه وسلكوا يف املسيح مذهبًا غري مذهبه !! بن زكريا وأعلم 
  !.هو بيت اهللا ومسكنه؟: املسيح هو اهللا، وأخرى قالوا: وطريقاً سوى طريقه فقالوا تارة

م    وقالوا يف ". بيده أتقنت العوامل وخلق كّل شيء املسيح إله حقّ : "وقالوا يف شريعة إميا
م ) أ/1/109/ (، وهذا كله خبالف قول "يا ربنا املسيح ال ُتضيِّع من خلقت بيدك: "صلوا

. املسيح يف نفسه، وخبالف شهادة يوحنا له؛ ألن يوحنا شهد أن املسيح عبُد اهللا، وأن اهللا مالكه
 بعدي وأنه أقوى مين وأين ال أستحق أن أحل معقد هذا الذي قلت لكم إنه يأيت: "وقال حني رآه

  وهذا يدل على". خّفه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10/14يوحنا  1



، 1/29، يف إجنيل مىت، بل ورد يف إجنيل يوحنا "محل اهللا: "مل يرد وصف املسيح بأنه 2
موس الكتاب ص قا: ر. (15/3فقد ورد يف رؤيا يوحنا ...) خروف(، وأما وصفه بأنه 36

886.(  
  .والصواب ما أثبته) راعياً (يف ص  3
  .11/11مىت  4
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ن هو دونه يف الفضل تواضعًا هللا مساواته املسيح؛ ألن الرجل الفاضل املتقي قد يذكر ذلك مل

تعاىل وفرار من تزكية النفس، وقد يكون القائل أفضل من املقول له  وهذا واضح، وإّال فيوحنا هذا 
أكرب من املسيح سناً وأقدمهم تعميداً، ولقد عمَّد املسيح فيمن عمَّد وامتأل من روح القدس وهو يف 

  .1جبميع ذلك اإلجنيل البطن، ونبأ اهللا أباه زكريا بربكته، يشهد
وذلك كّله خيصم النصارى يف دعوى ربوبية املسيح ويفسد عليهم األمانة اليت اّدعوها يف إثبات 

  .ألوهيته
  :موضع آخر - 28

قالوا فقد مسى . 2"اجلس عن مييين: قال الّرّب لريب: "قال داود يف مزمور له: قالت النصارى
  .داود املسيح ربّه

إنك : قال جربيل ملرمي: "لنا عن إجنيل لوقا أنه قال) ب/1/109/ (فقد حكيتم : قلنا
فإن كان النقل األّول صحيحاً، . 3"يسوع جيلسه اهللا على كرسي أبيه داود: ستلدين ابنًا امسه

فالثاين باطل، وإن كان األّول باطًال، فالثاين صحيح، وإذا كان املسيح هو ابن داود بإخبار جربيل 
أما كان يف النصارى من يتدبر ذلك قبل تسطريه، فإنه قد صار ! لداود؟ عن اهللا فكيف يكون ربّاً 
  .سبة عليهم آخر الّدهر

  :موضع آخر - 29



ما قام : "وخالفه أصحابه فقاوا. 4"قام املسيح من املوتى مساء يوم السبت: "قال مىت: قالوا
ك إن شاء اهللا إذا وذلك مما خيرم الثقة بأصل اخلرب، وسأوضح ذل. 5"إّال صبيحة يوم األحد بغلس

  .انتهيت إىل بابه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17- 1/13لوقا  1
  .110/1مزمور  2
  .1/30لوقا  3
  .7- 28/1مىت  4
، وقد ذكر بان حزم يف الفصل 2، 20/1، يوحنا 3- 24/1، لوقا 19- 6/16مرقس  5

  .هذا االختالف بنحو ما أورده املؤلِّف 132- 2/127
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إن اليهود سألوا املسيح أن : "ويف خرب قيامة املسيح ما هو أنكر من هذا وهو أن مىت يقول
م وثالث ليال، وكذلك ابن اإلنسان يكون إن يونس أقام يف بطن احلوت ثالثة أيا: يريهم آية، فقال

مث مل يصّححوا هذا اخلرب إذ رووا . 1"يف بطن األرض وقلها ثالثة أيام وثالث ليال مثلما أقام يونس
أنه صلب يف الساعة الثالثة من يوم اجلمعة، مث أُنزل ودفن مساًء من يومه ) أ/1/110/ (كلهم 

قام صبيحة األحد مغلساً، فإذا مل يقم : هم من قالفمنهم من زعم أنه قام يوم السبت مساًء، ومن
  .2بطن األرض سوى يوم واحد وليلة أو ليلتني على الرواية األخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، إن املراد بآية النّيب يونان يف هذا الّنّص هو نفسه املراد يف اإلصحاح 40، 12/39مىت  1

". شرير فاسق يلتمس آية وال تعطى له آية يونان النيبّ جيل : فأجاب وقال هلم: "ونّصه 16/4
يا سيد قد تذكرنا أن ذلك املفضل قال وهو حي : "وهو نفسه املراد أيضًا يف قول اليهود لبيالطس

  .27/63". إين بعد ثالثة أيام أقوم
  .فهذه الشواهد تدل على أن املراد مبثل آية النّيب يونان هو املسيح عليه السالم



التناقض يف روايات األناجيل  159لنا الشيخ رمحة اهللا اهلندي يف إظهار احلّق ص يوّضح  2
إن املسيح صلب قريبًا إىل نصف النهار من يوم اجلمعة، كما يعلم من اإلصحاح : "للقيامة بقوله

وطلب ) الثالثة بعد الظهر - الواحد ظهرًا (من إجنيل يوحنا، ومات يف الساعة التاسعة ) 19(
  ).ومىت(من بيالطس وقت املساء فكفنه ودفنه كما جاء يف إجنيل مرقس يوسف جسده 

عن القرب قبل طلوع الشمس ) املسيح(فدفنه ال حمالة كان يف ليلة السبت، وغاب هذا اجلسد 
فما بقي يف قلب األرض ثالثة أيام وثالث لياٍل، بل  - كما جاء يف إجنيل يوحنا   - من يوم األحد 

  .بعد ثالثة أياميوماً وليلتني، وما قام 
  يف القرب

  أسبوع عيد الفصح
  الليايل
  األيام

  يوم اجلمعة
  .دفن يف القرب قبل غروب الشمس

  ليلة واحدة
  ال شيء

  يوم السبت
  ليلة واحدة
  يوم واحد

  .يفرتض أن يكون يف القرب
  يوم األحد
  ال شيء
  ال شيء

  .مفقود دفنه قبل طلوع الشمس
  ليلتان

  يوم واحد
  اإلمجايل



أن هذا التفسري من جانب مىت ) بالس وشانر(األقوال غلطًا فقد اعرتف به  وملا كان هذه
إن مقصود املسيح أن أهل نينوى كما آمنوا بسماع الوعظ وطلبوا : "وقاال. وليس من قول املسيح

من (أيضاً رسالتني للشيخ أمحد ديدات : ر. (اهـ". املعجزة كذلك فلريضى الناس مين بسماع الوعظ
  ).ا هي آية يونان؟دحرج احلجر؟، م
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والنصارى قد يقرؤون هذا الفصل يف كّل سنة يف آية سبت يف الصوم، وهو السبت الذي 
اآلن ويف هذا : "قرأ القارئ الفصل املذكور ثالث مرات وهو يقول، في1يكون يف صبيحته الفطر

الوقت قام املسيح من بني املوتى، وهذا كما نرى نقل مضطرب على أنّا لو أضفنا هلم يوم الصلب 
  .وهو يوم اجلمعة أيضاً مل حيصل الوفاء بالثالثة األيام والثالث الليايل

طأ مع وضوحه مل يتعجب من قبوله لكّل ومن مل يكن عنده من اللب ما يعرف به هذا اخل
  .مستحيل
  :موضع آخر - 30

، فحكم بأنه يوم 2حّقًا إنك اليوم تكون معي يف الفردوس: "قال املصلوب ألحد اللصني
مل ) ب/1/110/ (إن املسيح : "اجلمعة يكون معه يف اجلنة، وذلك مناقض ملا روى لوقا إذ قال

وإذا كان قد مكث يف األرض أربعني يومًا قبل الصعود . 3"يصعد من األرض إّال بعد أربعني يوماً 
  ".إنه معه يوم الصلب يف الفردوس: "فقد بطل قوله
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهو العيد الرئيسي عند النصارى، وهو )عيد الفصح: (بـ: ويسمى أيضاً : عيد الفطري 1
إبريل ويرتبط به عدد كبري من  25رس وما 22ذكرى قيامة املسيح من بني األموات، ويقع بني 

  .يوماً جبمعة آالم املسيح) 40(األعياد األخرى، ويسبق بالصيام الكبري الذي يدوم 
نيسان، وفيه خرج بنو إسرائيل من  15وهذا العيد أيضاً من أبرز أعياد اليهود ويقع عندهم يف 

  ).1247سرة ص ، املوسوعة العربية املي678قاموس ص : ر. (مصر هرباً من فرعون
  .23/43لوقا  2



، وقد سبق للمؤلِّف ذكر هذا التناقض ولعله قد نسي فأورده مرة 1/3سفر أمال الرسل  3
  ).10: (التناقض رقم 182ص : انظر. ثانية
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  :موضع آخر - 31

: أي شّر عمل هذا؟ فصرخ اليهود وقالوا: ملا ُمحل يسوع إىل فيالطس القائد قال: "قال مىت
أنا : يصلب يصلب، فلما رأى القائد عزمهم وأنه ال ينفع فيهم شيء أخذ ماء وغسل يده وقال

  .1"بريء من دم هذا الّصدِّيق وأنتم أبصر
: ما تريدون؟ قالوا: ملا محل يسوع إىل فيالطس القائد قال اهليود: "نا فقالوأكذب ذلك يوح

  .2"يصلب، فضرب يسوع مث سلمه إليهم
ما أقبح هذا التكاذب  - أسعدك اهللا بقربه وعصمك من الشيطان وحزيه  - فانظر يا أخي 

: آلخر يقولإن القائد أثىن على يسوع وغسل يده، وا: وأوضح هذا التناقض، أحد التلميذين يقول
  .كال، ولكن َجَلده

  :موضع آخر - 32
ملا حلم يسوع إىل رئيس الكهنة قيافًا موثقًا سأله مستخرًا عن حاله فيصيح : "قال يوحنا   
أنا كلمت العامل عالنية أنا علمت كّل حني يف اجملمع ويف اهليكل، حيث /) [1/111/ (يسوع 

  ، ملاذاجيتمع اليهود دائماً، ويف اخلفاء مل أتكلم بشيء
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .245- 27/22مىت  1
  .19/1، 40- 18/38يوحنا  2

إن على النصارى الكاثوليك ومن يؤمن منهم بعصمة الباب والكنيسة الكاثوليكية : قلت
وحبّقها يف التشريع أن حيذفوا هذه النصوص وغريها اليت تتهم اليهود بصلب املسيح وتطالبهم بدمه 

م، من البابا بولس السادس وفيها التصريح بتربئة اليهود 1965صدور وثيقة التربئة عام وذلك بعد 
وال خيفى دور اليهود ومكرهم اخلبيث يف استصدار هذه الوثيقة من . من دم املسيح عليه السالم



وتغيري كلمة اليهود  - زيادة على حتريفه السابق  - الفاتيكان ولذلك سعت إىل حتريف األناجيل 
بداهلا يف النسخ احلديثة ألسفار العهد اجلديد املطبوعة يف إسرائيل، فاستبدلت كلمة اليهود يف واست

أمحد عبد  - إسرائيل حرفت اإلناجيل : للتوسع، ر. (الّنّص الّسابق بكلمة الشعب، أو الرعاع
  ).الوّهاب
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تسألين أنا أسأل الذين قد مسعوا ماذا كلمتهم هوذا هؤالء يعرفون ماذا قلت أنا، وملّا قال 

. هكذا جتاوب عظيم الكهنة: قام إليه رجل من الشرط فلطم يسوع على خده األمين وقال 1]هذا
وهذا . 2"رديًا فاشهد بالّردي وإن كنت قلت جيدًا فلَم تضربين؟ إن كنت قلتُ : قال له يسوع

. 3"إن جربيل أخرب عن اهللا تعاىل أن يسوع يكون ملك بين إسرائيل: "خالف ما قال لوقا إذ قال
  .إنه حيمل يف الكبول والقيود إىل اليهود: ومل يقل

  :موضع آخر - 33
ولدًا تسمينه يسوع جيلس على كرسي  قال جربيل ملرمي وهو يبشرها إنك ستلدين: "قال لوقا

فأخرب عن اهللا بتمكله على بيت أبيه داود وأكذب ذلك يوحنا . 4"داود وميلك على بيت يعقوب
أمن عندك قلت : أنت ملك اليهود؟ فقال يسوع: ملا محل يسوع إىل رئيس الكهنة قال له: "فقال

إسرائيل، واآلخر ومسه ِبِسّمة  وهذا تكاذب قبيح إذ لوقا جعله ملك. 5"هذا؟ أم ُحكي لك عين؟
  .ذليل

ألتحقيق عندنا أن هذا جواب الشبه، أال تراه كيف ورَّى يف اجلواب، وقد كان : قال املؤلِّف
مبهجته، وأنت إذا تتبعت ذلك اّتضح لك ) ب/1/111/ (الشَّبه شرى نفسه من اهللا وآثر املسيح 

  .وسَنزيده وضوحاً إن شاء اهللاأن املأخوذ املصلوب هو الذي شبه باملسيح ال املسيح، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأما املثبت فهو من نّص اإلجييل) املعاديده بني يديه(يف ص  1
  .24- 18/19يوحنا  2
  .33، 1/32لوقا  3



  .33، 1/32لوقا  4
أنت ملك اليهود؟ هو بيالطس الوايل على : ، وفيه أن الذي سأل املسيح18/33يوحنا  5
  .ة وليس رئيس الكهنة كما ذكر املؤلِّفاليهودي
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  :ومما تفرد به يوحنا دون أصحابه - 34

هذا يوم اجلمعة وغدا السبت، وال تبقى  :مل صلب يسوع واللصان معه قال اليهود: "قال يوحنا
هذه األجساد على الصلب، وسألوه أن يتقدم بكسر أسوقهم، فمضى الشرط ففعلوا ذلك باللصني 
وانتهوا إىل يسوع فوجدوه ق مات فلم يكسروا ساقيه، بل جاء رجل من اجلند حبربة فطعنه يف جنبه 

فلم خيربوا به، وإذ تركوه مل يؤمن أن يرتكوا وأغفل الباقون ذلك . 1"األمين فخرج من جرحه ماء ودم
  .ما هو أهّم منه ولعّلهم استضعفوا أصل اخلرب فأضربوا عن نقل تفاصيله

  - َربَّن  2قال ابن - 35
وردَّ عليهم وعلى اليهود وغريهم بكتاٍب له  3وكان من أذكيائهم فأسلم على يدي املتوكِّل

، وأن لوقا زاد يف نسب املسيح 4باء غلطاً إن مىت أسقط من نسب املسيح ثالثة آ: " - حسن 
  .5"أباً 

هذا غلط وقع يف اإلجنيل، : "مفسرهم وقال) أ/1/112/ (واعرتف بذلك املفسقان  
  إن هذا اخلطأ يف اإلجنيل؛ ألنه كتب: فاستحيا من ذلك بعض علمائهم وقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34- 19/31يوحنا  1
بن سهل ويعرف بابن ربن الطربي، املهتدي كان نصرانيًا فأسلم، أبو احلسن علّي : هو 2

الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب صلى "و". الّرّد على أصناف النصارى: "طبيب حكيم، له كتاب
  .هـ260قيل مات سنة ". اهللا عليه وسلم

، 414 ، عيون األنباء البن أيب أصيبعة ص1/669ترمجته يف هدية العارفني للبغدادي : ر(
  ).بتحقيق األستاذ عادل نويهض - مقدمة كتاب الدين والدولة 



بن حمّمد بن هارون الرشيد، أحد ملوك الدولة ) املتوّكل باهللا(أبو الفضل جعفر : هو 3
  ).2/127األعالم للزركلي : ر. (هـ247اغتيل يف سامراء سنة . العباسية
ابن ) عزريا(ذلك صحيحاً؛ ألن غزيا  ، وليس)يورام ولَد عزيا: (أن 1/8ورد يف إجنيل مىت  4

، 12- 3/10أمصيا بن يو آش بن أخزيا بن يورام، كما ورد ذلك يف سفر أخبار األيام األّول 
فمّىت أسقط من نسب املسيح ثالثة أجيال، وهؤالء الثالثة كانوا من امللوك املشهورين وأحواهلم 

ر أخبار األيام الثاين األصحاح ، وسف)14، 12، 8(مذكورة يف سفر امللوك الثاين األصحاح 
)22 ،24 ،25.(  

، وهو غلط؛ ألن شاحل "شاحل بن قينان بن أوفكشاد"، أ، 36، 3/35ورد يف إجنيل لوقا  5
، فلوقا قد زاد أباً 13، 11/12بن أرفكشاد، وليس ابن ابنه، كما ورد ذلك يف سفر التكوين 

  ).قينان(للمسيح هو 
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بروح القدس ولكنه من التوراة والكتب العتيقة، وذلك باطل، فإن كان اإلجنيل قد حضر كتابته 
  .روح القدس فالتوراة وسائر النبوات كذلك

  :تناقض إجنيل لوقا نفسه - 36
قال جربيل ملرمي القول املتقدم يف متليك يسوع على بين إسرائيل وجلوسه على  : "قال لوقا
  ".كرسي داود

ما بال معلمكم ال : جاء اجلباة من قبل قيصر إىل بطرس فقالوا: "مث أكذب نفسه بنفسه فقال
: قال له أيضًا تؤّدي الغرم، مث 1]والبنون[يا بطرس : يؤدي الغرم؟ فذكر بطرس ذلك ليسوع فقال

  .2"امض إىل البحر، وألق الصنارة فأول حوت ترفعه افتح فاه وخذ منه ما تؤدي عين وعنك
أي قبيح هذا التناقض؟ هذا راٍو واحٌد إلجنيٍل واحٍد بينما يسوع عنده  - رمحك اهللا  - انظر 

ملك بين إسرائيل جالس على كرسي داد بشهادة جربيل إذ نسي القّصة فجعله ضعيفًا مسكيناً 
  .الذهب أو الورق من فم احلوت) ب/1/112/ (حتت جزية لتظهر آيته يف تناول 



إمنا مرادنا أنه ظهر كذبكم وأخلف قولكم ونقلكم عن جربيل، وأن يسوع مل ميلك ومل : قلنا
جيلس ومل يطلق، وعلى أن ذلك ال ينفع يف إثبات ربوبيته، وما أحسن ربًّا يلتزم الذلة والصغار 

ا الفجارويبذل اجلزية ليقو    .ي 
  :تكاذب إجنيل مّىت  - 37
فشهد بأن داود أبوه، مث . 3"هذا مولد يسوع املسيح بن داود: "قال مىت يف صدر إجنيله   

  ملا خطب يوسف مرمي فـََقبل أن يعرفها وجدت: "قال بعده بورقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) والبننب(يف ص  1
، ومل يرد يف إجنيل لوقا كما ذكر املؤلِّف، فلعل 27- 17/24يف إجنيل مىت  ورد هذا الّنصّ  2

نسخة األناجيل اليت كانت بيد املؤلِّف ذكر فيها الّنّص يف إجنيل مرقس، أو لعله قد اختلط عليه 
واهللا . األمر يف ذلك، فيكون تصويبه حينئٍذ بأن إجنيل لوقا قد تناقض مع إجنيل مىت يف هذا األمر

  .أعلم
  .1/1مىت  3
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يقًا فلم ير أن يشهرها وَهمَّ بتخليتها ِسرًّا فظهر له  حبلى من روح القدس، وكان يوسف ِصدِّ

لك يف الرؤيا فقا
َ
يا يوسف ال ختف من إمساك خطيبتك، فإن الذي تلده هو من روح : ل لهامل

  .1"القدس وستلد ابناً ويدعى يسوع
  .وذلك تكاذب قبيح؛ ألنه إن صدق يف خربه األّول كذب ال حمالة يف الثاين

  :موضع آخر - 38 
ليحمله القونياين فحملوا عليه الصليب  2ملا انطلقوا بيسوع ليصلبوه وجدوا مسعان: "قال لوقا

يا بنات أورشليم ال تبكني ) أ/1/113: / (وجعل النسوة خلف يسوع يبكني فالتفت إليهن وقال
علي وابكني على أوالدكم، ليأتني عليكن زمان تقولون طوىب للبطون العواقر اليت ال يلدن واأليدي 

  .3"اليت ال ترضع، إذا كان هذا فعلهم بالعود الّرطب، فكيف يصنعون بالعود اليابس؟



مضى يسوع ليصلب وهو حامل صليبه إىل موضع يسمى اجلمجمة : "وخالفه يوحنا فقال
  .4"حيث صلبوه

. 5"أخذوا مسعان وهو أبو الكسندروس: "وخالفهما مرقس فزاد يف القّصة ونقص وقال
  .6"وجدوا إنساناً فسخروه حلمل الصليب: "وخالفهم مىت فقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21- 1/18مىت  1
، من قريين يف ليبيا، ولذا فيجب أن يكون لقبه القريين، وهو "مسعان القريواين: "يف األناجيل 2

  ).484قاموس الكتاب ص : ر. (أبو الكسندر وروفس
  .31- 23/26لقوا  3
  .17، 19/16يوحنا  4
  .21، 15/20مرقس  5
  .33، 27/32مىت  6
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  .محلوا الصليب على مسعان القرونياين وطوَّل القّصة: فلوقا يقول
  .ما محل الصليب إالّ يسوع نفسه: ويوحنا يقول

  .ومرقس اختصر القّصة جداً ومسى ولد حامل الصليب
  .روا رجًال حلمٍل خشبتهسخَّ : ومىتَّ يقول

  .، فما ظنك باملطوالت1فهذه قصة لطيفة تناقضوا فيها هذا التناقض
ا جرت بعد املسيح، مل تسمع من املسيح فكيف  واعلم أن هذه األمور تزعم النصارى أ

  !َعدوها من اإلجنيل؟
  ".رإىل آخ... أورشليم) ب/1/113/ (يا بنات : "قوله - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 



، ولو كان على ما يزعم "إذا كان هذا فعلهم بالعود الّرطب: "هو كالم الشبه أال ترى إىل قوله
إذا كان هذا فعلهم باالبن الذي قدَّسه اهللا وأرسله إىل العامل، كما تقدم يف قوله : النصارى لقال
  .لليهود غري مّرة

م يقولون ، يكذب النصارى يف دعوى قتل امل..."يا بنات أورشليم: (فقوله سيح وصلبه، وأل
م وإذا  ". إن املسيح إله حّق من إله حّق وإن بيده أتقنت العوامل وخلق كّل شيء: "يف شريعة إميا

، بل غريه؛ وألن املسيح جاء يف زعم "يا بنات أورشليم: "كان األمر كما قالوا فليس هو قائل
ص نفسه، فكيف حيسن القول بعطبه النصارى خلالص العامل، وأقّل درجات خملص العامل أن خيلِّ 

  !.وقتله وصلبه؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن املسيح مل يقو على محل : إن هذا التناقض ليس ملزمًا للنصارى؛ فإن هلم أن يقولوا 1
الصليب، فسخروا مسعان ليساعده على محله، وليس معىن ذلك أن الصليب رفع عن املسيح، بل  

 -حل مشاكل الكتاب املقدس : ر. (هـ.ا. إيّاه فقط، فال فرق بني القولنيكان مسعان مساعدًا 
  ).2/123الفصل البن حزم : ، ور138: للقس منسي يوحنا ص
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  :وانفرد لوقا بفصل مل يشاركه أصحابه يف نقله - 39 

ملا ولد املسيح وضعته أّمه مقموطًا يف معلف من مذاود الدواب وكان هناك رعاة : "قال لوقا
نبشركم ببشارة عامة : فنظر الرعاة إىل املالئكة قد نزلوا إليهم وبشرهم فقالوا - قال  - يرعون أغناهم 

. 2"وهو يسوع املسيح الّربّ 1]ومنج)أ/1/114/(خمّلص[ة لكم ألهل العامل كله، أنه ولد الليل
ا يوجب سوء الظن به فيها مع أن فيهاما يقضي  وهذه قصة مل يذكرها سوى لوقا وانفراده 
بردهاوهو بشرى املالئكة للعامل بأسره بأن يسوع خمّلصهم ومنجيهم، وذلك مبطلقه يقضي بأن اهلنود 

وفرعون ومنرود وسائر طوائف الكفار وعباد األنداد من اخلشب والصني والرتك والسودان واليهود 
واحلجار قد خلصوا وجنوا مبولد هذا املسيح وبطلت اخلطيئة مبجيئه، وهذا القول مع قباحته مردود 



: إين أقيم الناس يوم القيامة عن مييين وعن مشايل فأقول ألهل اليمني: "بنّص اإلجنيل إذ يقول فيه
  .3"فعلتم َيب كذا فاذهبوا إىل اجلحيم: وا إىل النعيم، وأقول ألهل الشماءفعلتم َيب كذا فاذهب

م،  مث إخبار هؤالء املالئكة للرعاة يوجب مسرة العامل مبولد يسوع، إذ كان فيه خالصهم وجنا
  .4]مبولده[ومعلوم أن اليهود وأكثر هذه الطوائف مل يسروا 

خملصاً للعامل معارضة بقول ) ب/1/114/ (سيح مث هذه الرواية اليت رواها لوقا من كون امل   
  ، فإن األصحاء5إين مل أُرسل إّال إىل اخلراف الضاّلة من بيت إسرائيل: "املسيح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) خملصاً ومنجياً (يف ص  1
  .11- 2/6لوقا  2
  .عىن خمتصراً ، يف سياق طويل، وقد ذكره املؤلِّف بامل46- 25/31مىت  3
  .والصواب ما أثبته) مبولوده(يف ص  4
  .15/24، 10/6مىت  5
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إنه مل يرسل : ذا كان املسيح نفسه قد قالوإ. 1"ال حيتاجون إىل الدواء وإمنا حيتاج إليه املرضى

إىل العامل، بل إىل من ضّل من بين إسرائيل، فال يعوَّل على ما قال ونقله لوقا، وما أحسن إهلاً ُيسرت 
  !!.خبرق الثياب ويشتمل عليه معالف الدواب

  :تناقض واضح وتعارض فاضح - 40
وهذا أمر حزم، . 2" له سيفاً من ليس له سيف فليبع ثيابه وليشرت: قال يسوع: "قال لوقا

ال تقابلوا الشّر بالشّر، ولكن من لطمه على : قال يسوع: "وذلك مردود بأقوال أصحابه إذ قالوا
خدك األمين فحول له اآلخر ومن أراد أخذ ثوبك فزده رادءك ومن سخرك ميال فامش معه 

أردده إىل : نتهره وقالوملا كان ليلة الفزع جرد مشعون الصفا من أصحابه سيفه فا. "3"ميلني
  .4"غمده



ونسخ اإلجنيل بعضه ببعض عندهم ال . قطعاً  5]فاآلخر كذباً [فإن كان أحد النقلني صحيحًا 
  .جيوز

  )أ/1/115: / (ومن التكاذب - 41
ملا ذهبوا بيسوع َجّرد واحد من أصحابه سيفًا وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه : "قال مىت

  .6"د سيفك إىل غمده فإّن كّل من أخذ بالسيف بالسيف يهلكأرد: اليمىن، فقال له يسوع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5/31، لوقا 2/17، مرقس 9/12مىت  1
  .22/36لوقا  2
  .30- 6/28، لوقا 41- 5/39مىت  3
  .11، 18/10، يوحنا 51، 22/50، لوقا 52، 26/51مىت  4
  .والصواب ما أثبته) واآلخر كذب(يف ص  5
  .52، 26/51مىت  6
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إن املسيح حيّث على شراء : ، لوقا يقول1]الفظيع[انظر إىل هذا التصادم البديع والتهافت 

ى صاحب السيف وعّنفه، والثالث، يقول: يسلم، واآلخر يقولالسيوف هلذا املهم قبل أن  : بل 
  .بل إنه لصق أذن املضروب وبالسالمة شنَّفه

فاسد من مجلة منطوقه ومفهومه، إذ ذلك ". كّل من أخذ بالسيف يهلك: "قوله: قال املؤلِّف
. ا فاسديقضي أن يكون كّل من أخذ بالسيف قتل، فكّل من ال يأخذ بالسيف ال يقتل، وكالمه

فهذا الكالم من !. فكيف يزعم النصارى أن يسوع قتل وصلب ونكل به منع أنه مل يأخذ بالسيف؟
املسيح عليه السالم من أقوى الشهود على عصته مما افرتاه النصارى عليه من القتل والصلب؛ ألنه 

لن يأخذ إالّ ) ب/1/115/ (إن العبد : "مل يأخذ إّال ما أتاه اهللا كما قال يف إجنيله عن املعمداين
  .2"ما أعطاه اهللا من السماء

  :تفرد لوقا - 42



  .3"مسعان مسعان هوذا الشيطان يسأل أن يغربلكم كما تغربل احلنطة: قال الّربّ : "قال لوقا
قد أجيب الشيطان إىل سؤاله فغربلهم بغرباله وسربلهم بسرباله وخدمهم : قلت   

ادة للنساء والرجال، فاحلمد هللا الذي عصم من كيده وقصم بأباطيله،واعتقدوا احملال، ودانوا بالعب
إن : "أحبولة صيده، ويف هذا الكالم ما يقضي أن للحواريني مزية على املسيح إذ يقول يف اإلجنيل

. 4"اسجد يل وأعطيك الدنيا مبا فيها: إبليس سحب يسوع معه من مكان إىل مكان وقال له
  فالشيطان
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولعل الصواب ما أثبته) الفصيح(يف ص  1
  .3/27يوحنا  2
  .22/31لوقا  3
  ).4(، لوقا اإلصحاح )1(، مرقس اإلصحاح )4(مىت اإلصحاح  4
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اسجد يل، ويسأل ويضرع أن يغربل احلواريني، وهذا يدل على أن : يشاور املسيح ويقول له
  .الشيطان أهيب هلم منه املسيح

  :ومن التكاذب - 43 
ال حتقروا أحدًا من هؤالء الصغار املؤمنني فإن مالئكتهم يف كّل حني ينظرون : "قول يسوع

اهللا : "وقال أيضاً . 2"اهللا مل يره أحد قط: "فقال مث أكذب ذلك. 1"وجه اهللا الذي يف السموات
  .3"قّط إالّ مات) أ/1/116/ ( ال يأكل وال يشرب وال يراه أحد 

  :ومما تفرد به لوقا - 44 
ومل يذكر . 4"ملا قطعت أذن العبد ملسها يسوع فأبرأها وأنكر على صاحبه فعله: "قال لوقا

هو مشعون : "من اجلماعة سوى يوحنا فقال ذلك أصحابه الثالثة، ومل يسم صاحب السيف أحدٌ 
  .5"الصفا

  :ومما تفرد به مرقس - 45



ملا أخذ يسوع وذهبوا به تبعه شاب واحد على ُعربه إزار فتعلقوا به، فرتك إزاره : "قال مرقس
  .ومل يذكر ذلك أصحابه الثالثة. 6"هلم وذهب عرياناً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18/10مىت  1
  .1/18 يوحنا 2
  .129ص : انظر. تقدم خترجيه 3
  .51، 22/50لوقا  4
  .18/10يوحنا  5
تفسري إجنيل مرقس : (، ويعلق نينهاهم على هاتني الفقرتني يف كتابه52، 14/51مرقس  6

، )50(إن هاتني الفقرتني تدعوان للحرية، فقد وضعا بطرية مربكة بعد الفقرة : "، بقوله)396ص 
د نقحوا األصل األغريقي لكي ينصقل الرتابط مع قبلهما، كما أن كًال من وهلذا فإن بعض النساخ ق

، ألمحد عبد 145املسيح يف مصادر ص : نقًال من. (اهـ". مى ولوقا قد حذفهما من إجنيله
  ).الوّهاب
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  :ومما تفرد به لوقا- 46

ومل ينقل هذا . 1"يا رّب نضرب بالسيف؟: ملا رأى الذين مع يسوع ما كان قالوا: "قال لوقا
  .االستئذان سواه وأغفله الباقون

  :ومما انفرد به يوحنا - 47 
  .ومل يذكر ذلك سواه. 2"كان اسم العبد َملخس: "قال يوحنا

  :ومما انفرد به يوحنا - 48 
فلم ينقلها سواه وأغفلها الباقون، فلم يذكروا منها حرفاً، وذلك يقضي  3فصول الفارقليط

  .باملطاعن عليهم



على 4ألررنا)ب/1/116/ (فلو وجدنا مصفحًا من مصاحف املسلمني قد أسقط منه سورة 
  .فاعله،فكيف أن يهملها الكافلة ويثبتها واحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22/49لوقا  1
  ).915قاموس ص :ر.(وهو خادم رئيس الكهنة.ملك):خملس:(،ومعىن18/10يوحنا 2
يف النسخ " الفارقليط: "، وقد ا ستبدلت كلمة16/7، 15/26، 14/16يوحنا  3

هو " املعزى: "بأن كلمة: 626وقد ذكر قاموس الكتاب ص ". املعزى: "احلديثة لألناجيل بكلمة
معز، : "وتعين" براكليتيس: "قدس، ومل ترد إّال يف إجنيل يوحنا، وبأن الكلمة األحلية اليونانيةالروح ال

  .اهـ". ومعني، وشفيع، وحمام
احلمد وهو معىن اسم نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، : والصحيح أن كلمة فارقليط تعين

ارات بنبّينا حمّمد صلى اهللا إن شاء اهللا يف الباب العاشر يف موضوع البش - وسوف نوضح ذلك 
  .عليه وسلم

القاموس احمليط ص : ر. (واهللا أعلم. والطرد، وإيقاد النار، واملراد به هنا الطرد. السوق: األزّ  4
437.(  
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  :ومما قالوا - 49

إن يوسف صار باملسيح إىل قرية يقال هلا الناصرة ليتم قول النيب : "قوله: إن مىت سها فيه
  .2"ليس لذلك ذكر يف نبوة من النبوات البتة: "قال العلماء. 1"القائل إن املسيح يدعى ناصريا

  : - أعين مىتِّ  - وكذلك قوله  - 50
إن يوسف ومرمي هربا باملسيح إىل مصر خوفًا من هريودس ليتم ما قيل يف : "يف الفصل األّول

  .3"نبوة النّيب القائل من مصر دعوت ابين
  .5، فما مها إّال عنقاءمغرب4ليس هلاتني النبوتني صحة: قالوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .2/23مىت  1
ذا اللقب الذي لُقب به ويغلب الظن أن ه: "647يقول قاموس الكتاب املقدس ص  2

يف ) ينصر(بالعربي ) قضيب(، يشري إىل النبوة اليت يسمى فيها املسيح 2/23املسيح يف إجنيل مىت 
  "....".وخيرج قضيب من جذع يسي: "ونّصه 11/1سفر أشعيا 
إن هذه حماولة يائسة من مؤلفي قاموس الكتاب إلجياد نبوءة من النبوات املتقدمة : قلت

إثبات صحة ما ورد يف إجنيل مىت، وإن الظن ال يغين من احلّق شيئاً، والصحيح ما ألنبيائهم يف 
ذكره املؤلِّف بأن كالم مىت ليس له ذكر يف أقوال األنبياء املتقدمني وأسفارهم بالعهد القدمي، ويؤّيد 

عّلقاً ، إذ يقول م)51تفسري إجنيل مىت ص : (قول املؤلِّف ما صرح به األستاذ جون فنتون يف كتابه
إذن فأسفار األنبياء مل تقل . اهـ" إن مصدر هذه النبوءة غري معلوم: "على نّص إجنيل مىت السابق
والعلماء مّتفقون على ذلك، وال عربة مبن خالف بظنه يف لك، . شيئًا مما اّدعاه مّىت يف إجنيله
محد عبد الوّهاب ص أ - املسيح يف املصادر العقائد املسيحية : ر. (فشهادة مىت ال يعرف هلا أصل

118.(  
  .17، 15، 2/14مىت  3
، السابق إمتام لنبوءة 2/14، أن ما ورد يف إجنيل مىت 861يزعم قاموس املقدس ص  4

  .اهـ". ملا كان إسرائيل غالماً أحببته ومن مصر دعوت ابين: "ونّصها 11/1وردت يف سفر هوشع 
: ، حيث يقول48 كتابه السابق ص للّرّد على هذه املغالطة أنقل كالم جون فنتون يف: قلت

إن هذه الشهادة اليت ساقها مىت من سفر هوشع إمنا تشري إىل دعوة الّرّب للّشعب اإلسرائيلي "
على ) االبن(ويؤّيد ذلك أن إطالق لفظ . اهـ" على عهد موسى(باعتباره ابنًا له للخروج من مصر 

: يف بدء رسالة موسى عليه السالم وفيه 23- 4/21إسرائيل وبنيه قد ورد يف التوراة سفر اخلروج 
إسرائيل ابن البكر، قلت : هكذا يقول الّربّ : فتقول لفرعون... عندما تذهب لرتجع إىل مصر"

، وهلذا فإن ما ورد يف سفر هوشع، إمنا هو تذكري ببعض نعم اهللا على بين "أطلق ابين يعبدين: لك
ذّل فرعون، وليس هناك ما جيعلها نبوءة  إسرائيل حينمنا دعاهم للخروج من مصر وختليصهم من

تشري إىل عودة للصيب يسوع؛ ألن ما ذكرته أسفار العهد القدمي عن دعوة االبن من مصر ال خيرج 
  .عن كونه جمرد سرد حلادث مضى يف زمن موسى عليه السالم

حلقت به العنقاء مغرب، يضرب ملن يئس منه، : من األمثال يقال: عنقاء مغرب ومغربة 5
من ) عنقاء مغرب(بأن : وقال الدمريي. الداهية وطائر معروف االسم جمهول اجلسم: العنقاءو 

  ).1178، والقاموس احمليط ص 90، 2/86احليوان الكربى : ر. (األلفاظ الدالة على غري معىن
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  :حكاية اجلحش واألتان وما اشتملت عليه من السخف واهلذيان والزيادة والنقصان- 51

اذهبا إىل القرية اليت : ملا قرب يسوع من أورشليم أرسل اثنني من تالميذه وقال: "قال مىت
ما، فإن قيل لكما شيء  أمامكما فإنكما جتدان أتانًا وجحشًا مل يركب مربوطني فحالمها وأتياين 

ووضعا ) أ/1/117/ (فذهب التلميذان وفعال ذلك . فقوال الّرّب حيتاج إليهما وهو يرسلها للوقت
الثياب عليهما وركب يسوع وفرشت له الثياب يف الطريق وفرش آخرون أغصان الشجر، فلما دخل 

  .1"يسوع النيب الذي من الناصرة اجلليل هذا: يسوع أورشليم ارجتلت له املدينة فقال الناس
امضيا فإنكماجتدان :ملا قرب يسوع من أورشليم أرسل من تالميذه رجلني وقال: "وقال مرقس

ومل يذكر .4"وجد محارًا فركبه3]يسوع[إن:"فأما يوحنا فقال. وكذلك قال لوقا.2"جحشاًمربوطاً 
  .سوى ذلك

ومرقس ولوقا مل يذكرا سوى اجلحش، ال غري، أتانًا وجحشاً، وذكر خطبة طويلة، : فمىت يقول
  .5إنه وجد محاراً فركبه: ويوحنا مل يذكرمها البتة بل قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8- 21/1مىت  1
  .8- 11/1مرقس  2
  .والصواب ما أثبته) يسوعا(يف ص  3
  .12/14يوحنا  4
، إجياد )125ب املقدس ص حّل مشاكل الكتا: (لقد حاول القس منسي يوحنا يف كتابه 5

أن مىت ذكر ما حدث بالتفصيل، أما البشريون اآلخرون : فنجيب: "جواب مقنع هلذا التناقض فقال
  ".فذكروا فقط اجلحش الذي ركبه املخلص

اذهبا إىل القرية اليت : قال للتلميذين: "إنه جواب غري مقنع، فإن مىت ذكر أن املسيح: قلت
أن املسيح قال : "وأما مرقس فقد ذكر". بوطة وجحشًا معها فحالمهاجتدان أتانًا مر ... أمامكما



جتدان جحشًا مربوطًا مل جيلس عليه أحٌد من الناس ... اذهبا إىل القرية اليت أمامكما: للتلميذين
  .وذكره لوقا كذلك". فحاله

 يّتضح من ذلك أن أقوال املسيح متناقضة يف ذلك، وال جمال ملا زعمه القس منسي بأن مىت
ذكر ما حدث بالتفصيل، فإن األناجيل روت احلادثة الواحدة بأمر املسيح وقوله، مث بفعل تلميذيه، 

فإن أصر القس منسي على سخافته فإننا ننقل له اعرتاف جون فنتون . وهي متناقضة يف ذلك متاماً 
: إن قول مىت: "، حيث يقول)329تفسري إجنيل مىت ص : (يف كتابه - عميد كلية الالهوت  - 
جحشًا مربوطًا مل جيلس عليه أحٌد من : (، خيالف قول مرقس ولوقا)أتانًا مربوطة وجحشًا معها(

  .اهـ"). الناس
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م وفرش الثياب وأغصان الشجر، ومل يذكر الثالث ة إرساله إىل أصحاب املركوب واستئذا
ودخول املدينة واجتاجها لدخوله، وشهادة الناس له، بأنه النيب الذي جاء من الناصرة، وما أحسن 

/ مأ أخلق هذه املواضع من اإلجنيل أن . ربًا يفتقر إىل ركوب احلمري وإهلًا يغتذى باخلمر واخلمري
الناس من دين  1]لُيضحكوا[كون اليهود قد أدرجها يف أّول نسخ اإلجنيل ي) ب/1/117(

  .النصراينة، مث تناقلها النصارى بالغفلة وحسن الظن املانعني عن النظر يف مقابح الكالم
  :موضع آخر من الكتاب الشنيع - 52  

ما : "مث أكذب ذل فقال. 2"ما جئت إّال األخلص من كان ضاالً : قال يسوع: "قول إجنيلهم
ا ناراً    .3"جئت أللقي على األرض سالمة لكن سيفاً وأضرم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولعل الصواب ما أثبته) ليصلحوا(يف ص  1
  .، بنفس املعىن12/47، 3/17، يوحنا 18/11مىت  2
  .35- 10/34مىت  3
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فلم يكفه ادعاؤه صلب املسيح حىت لعنه صرحياً، وهب أنه اعتقد بفاسد عقله صلب املسيح، 
وقد صلب من أولياء اهللا وأصفيائه مجاعة ليس امللعون إالّ  1!فمن أين له أن كّل مصلوب ملعون؟

م    .2ذلك) أ/1/118/ (من فعل 
  :فساد عقل إفرمي

إن اليدين اليت جبلت طينة آدم هي اليت ُمسِّرت على  - من قدماء الصنارى  - قال إفرمي 
  .الصليب، والشرب اليت مسحت السماوات هي اليت علقت على اخلشبة

وذلك خطأ بإمجاع عقالء النصارى؛ ألن الذي ُعلق علىالصليب إمنا هو اجلسد املأخوذ من 
! وأين كانت هذه األجساد اإلنسانية يوم ُمخرت طينة آدم ويوم ُقدرت السماوات واألرض؟مرمي، 

  !.هل ذلك إالّ جهل وضالل وغلّو يف عبادة الرجال؟
الفرق، وولد من ] ترامجة[كتاب قد تالعبت به بنيات الطرق وتزاحكت به - رمحك اهللا- فهذا

  .3انلسان إىل لسان، وعبث به التحريف والتصحيف يف كّل زم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كان على إنسان خطية حّقها : "، كاآليت21/22ورد ذلك يف سفر التثنية : قلت 1
املوت فقتل وعلقته على خشبة فال تبت جثته على اخلشب بل تدفنه يف ذلك اليوم؛ ألن املعلق 

عن خطيئة آدم وفداء عن  ولذلك زعم بولس اليهودي بأن املسيح صلب تكفرياً ". ملعون من اهللا
البشرية وإمثها الذي حتملته بعد ذلك، لكي جيد بولس مربرًا لصلب املسيح حسب ما تومهه وقد 

، ورسالته الثانية إىل أهل 18/، 5/16رسالته إىل أهل رومية : ر. (أّكد ذلك يف رسائله األخرى
  ).9- 3/7كورنثوس 

م يزعمون بأن رئيس احلواريني بطرس، إن اعرتاض املؤلِّف على النصارى بذلك صحيح،  2 إ
، فإذا كان كّل مصلوب )177، 122قاموس ص : انظر. (واندراوس أحد احلواريني قد قتال صلباً 

  .فحينئٍذ يتبّني فساد ما قاله بولس. ملعوناً فعليهم أن يلعنوا بطرس وهم ال يقولون بذلك
ببعض وتعارضها مع التوراة وبقية  إن بيان تناقضات األناجيل وأسفار العهد اجلديد بعضها 3

أسفار العهد القدمي وذكر ما وقع فيها من التبديل والتحريف حيتاج إىل كتاب ضخم الستيفاء حّقه 
ذا  من البحث والتوضيح؛ وذلك لكثرة التناقض والتحريف فيهما، ولقد اهتّم علماء املسلمني 



لتوراة واإلجنيل وإلزامًا ألهل الكتاب اجلانب انطالقًا من القرآن الكرمي الذي صرح بتحريف ا
بتحريف كتبهم وفساد دينهم، فال خيلو كتاب يف الّرّد على اليهود والنصارى من باب أو فصل فيه 

الفصل البن حزم، إفحام اليهود للسموءل املغريب، هداية احلياري البن القيم، : انظر. (بيان ذلك
  ).األجوبة الفاخرة للقرايف، وغري ذلك كثري

شفاء العليل يف بيان ما وقع يف (كتاب : ما أن هناك كتباً ألفت يف هذا املوضوع خاصة مثلك
الفارق بني املخلوق (، و)على التوراة للباجي(، و)التوراة واإلجنيل من التبديل، أليب املعايل اجلويين

  ).واخلالق، لباجه دي زاده اإلشراف على مسائل اخلالف زاده
الذي أثبت وقوع التحريف ) إظهار احلّق للشيخ رمحة اهللا اهلندي: (كتابوجتدر بنا اإلشارة إىل  

واألغالط واالختالف والتبديل يف التوراة واإلجنيل بأدلة علمية دامغة، وبأقوال أحبارهم يف ذلك مما 
وذلك يف مواضع متعددة تزيد على الثالمثائة بني األناجيل وملا هي عليه . جيدون معه رّداً وال جواب

أنصدق مىت أم ! إذن فمن جيب أن نصدق؟: "موريس بوكاي. األمهية عند النصارى نردد قول دمن 
  ).93دراسة الكتب السماوية ص : ر!". (مرقس أم لوقا أو يوحنا؟
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لقد رأيت على حاشية نسخة من نسخ اإلجنيل على :  - عفا اهللا عنه برمحته  - قال املؤلِّف 

ليس هذا الفصل يف أناجيل القبطي وال بعض أناجيل الرومي، : فصل من فصوله ما مثاله
ا  فاستدللت بذلك على أن علوم القوم تفرقتها أيادي سبأ، وعصفت عليها رياح التبديل ف أصار

ُحيَرُِّفوَن الَكِلَم َعن {: أخرب عن ذلك الكتاب العزيز إذ يقول) ب/1/118/ (كاهلباء كما 
ا سوى جماريها: أي. 1}َمَواِضِعهِ  ا غري سننها وجيرو   .مييلون باألحكام عن مواضعها ويسلكون 

يف زىن فأقاموها أن الكتبة والفريسيني قدموا إىل يسوع امرأة وجدت : "هو: والفصل املشار إليه
يا معلم إن هذه املرأة وجدناها تزين ويف ناموس موسى جيب عليها الرجم فما تقول : يف اجلمع وقالوا

: أنت؟ وإمنا قالوا ذلك ليجدوا عليه حّجة فأطرق يسوع ينكت األرض بإصبعه مث رفع رأسه وقال
ألرض فلما مسعوا مقالته من منكم بغري خطيئة فلريمجها أّوًال حبجر؟ مث أطرق مث أطرق ينكت ا

يا امرأة أين أولئك :خرجوا بأسرهم وبقي يسوع وحده واملرأة قائمة فرفع يسوع رأسه إليها وقال



وال أنا أيضًا أدينك اذهيب اآلن وال تعودي : فقال يسوع. ما أرى منهم أحداً :الذين أدانوك؟ قالت
  .2"إىل اخلطيئة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

سورة املائدة، . [}...ُحيَرُِّفوَن الِكِلَم َعن َمواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُِكُروا ِبهِ {: قال تعاىل 1
  ].13: اآلية

  .11- 8/1يوحنا  2
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م كتموا ذلك وغريوا حكمه ولقد مروا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .أال ترى أ
ما فاستدعاهم  صلى اهللا عليه وسلم واستدعى ) أ/1/119/ (بيهوديني قد زنيا ومحما وطيف 

ا فوضع اجلريدة على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها ل له فقا. التوراة وأمر بعض أحبارهم بقراء
ارفع يدك أي عدّو اهللا، فرفع يده عنها فإذا آية الرجم تلوح فقرأها عبد اهللا على : عبد اهللا بن سالم

ثقلت علينا : قالوا". ما محلكم على ذلك؟: "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه السالم
فقال عليه . عليه احلدّ فصرنا إذا زىن الشريف منا محمناه وأطفناه، وإذا زىن الضعيف واخلامل أقمنا 

ما فرمجا: "السالم   .1"أشهد أيب عبد اهللا ورسوله، مث أمر 
كيف أسقط املسيح عنها احلّد والّتوراة والكتاب العزيز شاهدان بوجوب احلّد على : فإن قيل

  .الزاين
م املس: قلنا . يحالقوم الذين جاءوا باملرأة وشهدوا عليها بالزىن كانوا كفارًا فلم يقبل شهاد

م جاءوا متعبني له شاكني يف نبوته مع ظهور أعالمها: "والدليل على كفركم قوله وإمنا أتو ". إ
إمنا أتوا طالبني ) ب/1/119/ (باملرأة ليجدوا عليه حّجة كا ذكر الفصل املشار إليه وإذا كانوا 

م، وأما امل 2غرته رأة فلم تقر عنده ملتمسني عثرته، وهو نيب اهللا الكرمي عليه، فكيف يقبل شهاد
بالزىن ومل تعرتف به، واحلّد ال يثبت إّال حبجة معتربة، وهي إما شهادة جازمة أو إقرار صحيح، 

  .واهللا أعلم. 3والكافر مردود القول
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، ومسلم )12/166فتح الباري : ر. (37أخرجه البخاري يف كتاب احلدود باب  1
  .- رضي اهللا عنهم- .ن عبد اهللا بن عمر والرباء بن عازبع. 1327، 3/1326

  ).577القاموس ص : ر. (خدعه وأطمعه بالباطل: َغرَّه 2
إن هذه االحتماالت اليت ذكرها املؤلِّف من باب التّـْنزِل يف الناظرة والتسليم اجلديل بصّحة  3

ا بذكره مع اشتهاره وتوفر الداعي الّنّص السابق، وإّال فإّن الّنّص ال يسلم هلم بصّحته النفراد يوحن
  .لتواتر نقله، وكذلك ما ذكره املؤلِّف من عدم وجوجد هذا الّنّص يف أناجيل أخرى
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  طلب فما قتل وما صلبيف أن املسيح عليه السالم وإن قصد و : الباب اخلامس
  يف أّن املسيح عليه السالم وإن ُقصَد وطُلَب فما قُتَل وما ُصلبَ : الباب اخلامس 

نورد هذا الفصل على نّصه لتقفوا عليه وتعجبوا من هذه النقائص اليت نسبها النصارى إىل 
  .1العرضاملسيح مع قوهلم بربوبيته واعتقادهم أنه خالق السماء  واألرض وجامع الناس ليوم 

مع تالميذه ليلة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من  2]جالس[بينما بسوع : قال النصارى   
شهر نيسان إذ جاء يهوذا اإلسخريوطي أحد االثين عشر ومعه مجاعة معهم السيوف والعصي من 

الرجل الذي أُقبله هو هو فأمسكوه، مث : عند رؤساء الكهنة ومشائخ الشعب وقد قال هلم يهوذا
أهلذا جئت يا : السالم عليك يا معلم، مث قبله فقال يسوع) : أ/1/120/ (جاء يهوذا وقال 

مثل ما يفعل : فرتكه التالميذ كلهم هربوا فقال يسوع 3صاحب؟ فوضعوا أيديهم عليه وربطوه
  بالصوص خرجتم إيلَّ بالسيف والعصى وأنا عندكم يف اهليكل كل يوم أُعلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
من تناقض األناجيل بعضها ببعض يف سرد األحداث اليت  - أيضًا  - إننا نعجب ونستنكر  1

وأمام هذه  - حسب زعمهم  - جرت قبل الصلب وبعده وأحداث قيامة املسيح من املوت 
ال يسع العاقل إّال أن يرفض تلك الروايات املكذوبة املتناقضة  - فيما سنرى  - التناقضات الواضحة 

ا مجيعاً لعدم إمكان متييز الصادق والكاذب منهاوحيكم ب   .بطال
  .والصواب ما أثبته) جالسا(يف ص  2



إن حادثة القبض على املسيح عليه السالم ترويها األناجيل بصورة متناقضة مع بعضها،  3
على أّن يهوذا اإلسخريوطي  46- 14/43، ومرقس 50- 26/47فقد اّتفقت روايتا مىت 

وقد كانت الُقبلة هي العالمة املّتفق عليها  - يح حينما جاء باجلند للقبض عليه اخلائن قد قبل املس
  . - بني يهوذا واجلند لتمييز املسيح عن تالميذه 

يتكلم إذا مجع والذي  - املسيح : أي - بينما هو : "، فتذكر بأنه48، 22/47أما رواية لوقا 
أبقبلة . يا يهوذا: يسوع: له فقال لهيدعي يهوذا أحد االثين عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقب

  ".فأخذوه وساقوه!... تسلم ابن اإلنسان؟
ا ال تذكر شيئًا عن تلك القبلة12- 18/1وأما رواية يوحنا  نّص رواية يوحنا يف : ر. (، فإ

  ).223ص 
أن كًال من مىت ومرقس يذكران أّن حتية وكالمًا قد : ويظهر تناقض آخر يف هذه احلادثة وهو

يهوذا واملسيح أثناء القبض، بينما يصمت لوقا عن ذكر تلك التحية، وال يذكر يوحنا عن  جرى بني
  .يهوذا شيئاً سوى الصمت التام بعد أن قاد اجلند إىل مكان املسيح للقبض عليه
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حيث جيتمع  3، إىل رئيس الكهنة2، لكن هذه ساعة سلطان الظلمة1فلم تعرضوا يل

وتبعه بطرس من بعيد ودخل معه الدار ليًال وجلس ناحيًة منها متنكرًا لريى ما يؤول  -  4الشيوخ
ا فجاء مجاعة من شهود الزور، مث تقدم  فالتمس املشائخ على -  5أمره إليه يسوع شهادة ليقتلوه 

: أنا أقدر أنقض هيكل اهللا وأبنيه يف ثالثة أيام، فقال له الرئيس: منهم اثنان فشهدا أن يسوع قال
أنت املسيح؟ : أما جتيب عن نفسك بشيء؟ فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة باهللا احلي

ك وأنا أقول لكم إنكم من اآلن ال ترون ابن اإلنسان حىت ترونه أنت قلت ذل: فقال له املسيح
  ما: فلما مسع رئيس الكهنة ذلك شقَّ ثيابه وقال. جالساً عن ميني القوة وآتيا يف سحاب السماء

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53، 52- 22، لوقا 50- 14/48، مرقس 56، 26/55مىت  1
ذه العبارة لوقا  2   .22/53انفرد 



، تفيد أن اجلند ذهبوا باملسيح إىل 22/54، لوقا 14/53، ومرقس 26/57رواية مىت  3
ا تذكر أن اجلند ذهبوا باملسيح إىل حنا 14- 18/12أما رواية يوحنا . رئيس الكهنة مباشرة ، فإ

ثة بدًال من الذهاب إىل رئيس الكهنة مباشرة كما ذكر الثال - وهو حنا قيافا رئيس الكهنة  - أّوًال 
  .اآلخرون
، أن 20- 18/15، ويوحنا 55- 14/53، ومرقس 60- 26/57تفيد روايات مىت  4

أما رواية لوقا . حماكمة املسيح أمام جممع اليهود كان يف الليل عقب القبض عليه مباشرة
ا تفيد أن احملكمة كانت يف صباح اليوم التايل لعملية القبض 71- 22/54   .فإ

بعد القبض عليه من مواضع اخلالف الواضح بني ما ترويه  إن قّصة إنكار بطرس للمسيح 5
، 61- 22/54، ولوقا 72- 13/53، ومرقس 75- 26/58رواية مىت : قارن. األناجيل
استاذ الالهوت جبامعة  - وذلك اخلالف الواضح بني الروايات دفع نينهام . 27- 18/16ويوحنا 
...". ويرى بولتمان أنه أسطورية... اكلإّن قصة إنكار بطرس تثري عدداً من املش: أن يقول - لندن 
، 155املسيح يف مصادر ص : (، نقًال من كتاب409، 401تفسري إجنيل مرقس ص : ر. (اهـ

  ).ألمحد عبد الوّهاب
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هذا : قد مسعتم جتديفه، ماذا ترون يف أمره؟ فقالوا) ب/1/120/ (حاجتنا إىل شهادة هوذا  
فحينئٍذ بصقوا يف وجهه ولطموه وضربوه وهزؤوا به جّدًا وجعلوا يلطمونه ويقولون . مستوجب املوت

ملا كان من الغد أسلموه لفالطس القائد فتصايح الشعب ، و 1بنيِّ لنا أيّها املسيح من لطمك: له
  .يصلب يصلب: بأسره وقال

دمه عليهم وعلى : أيُّ شيء فعل هذا؟ فقال الشيوخ: فتحرج فيالطس من قتله وقال   
واجتمع عليه الشعب ونزعوا ثيابه وألبسوه  3، فحينئٍذ ساقه جند القائد إىل األبروطورون2أوالدمهم

إكيًال من الشوك وتركوه على رأسه وجعلوا يف يده قصبه، مث جثوا على  4]روافضفَّ [لباسًا أمحر 
  السالم عليك يا ملك اليهود، وشرعوا يبصقون عليه ويضربونه يف: ركبهم يهزءون به ويقولون

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، ويوحنا 71- 22/63، أما رواية لوقا 65- 14/55، مرقس 68- 26/59مىت  1
  .، فلم تذكر قصة شهود الزور على املسيح13- 18/19

  .40- 18/28، يوحنا 14- 15/1، مرقس 11/26، 2، 27/1مىت  2
) وايل اليهودية(، فقد انفردت بأن حماكمة املسيح أمام بيالطس 25- 23/1أما رواية لوقا 

: انيةوالث. عندما قام مجهورية اليهودية وجاءوا باملسيح إىل بيالطس: األوىل: حدثت على مرحلتني
واليت قد انفرد بذكرها أيضًا لوقا دون ) حاكم اجلليل( - بعد حماكمة أخرى كانت أمام هريودس 

  .سائر األناجيل
: ر). (بروتوكوراتور(أو ) بروقنصل: (ترمجة عربية لكلمتني التينيتني) وال(وكلمة . دار الوالية 3

  ).1040قاموس الكتاب ص 
  .والصواب ما أثبته) فطفروا(يف ص  4
  لد األولاجمل
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ومسَّروا يديه  4فصلبوه 3إىل موضع يعرف باجلمجمة 2، مث ذهبوا بـه وهو حيمل صليبه1رأسه
إهلي : وسأهلم شربة ماء، فأعطوه خًال مذابًا مبر فذاقه ومل يسغه، فنادى على اخلشبة: بةعلى اخلش

وجلس الشرط فاقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجعلوا عند رأسه لوحًا مكتوبًا هذا  5إهلي مل خذلتين؟
، 7له استهزاًء به،مث جاءوابلصني فجعلومها عن ميينه ومشاله حتقرياً 6اليهود)أ/1/121/(يسوع ملك

يا ناقض اهليكل وبانيه يف ثالثة أيام َخلص نفسك إن كنت ابن اهللا كما : وكان اليهود يقولون له
  .تقول أنزل عن الصليب

أن كان ! هذا يزعم أنه خلص غريه فكيف مل يقدر على خالص نفسه؟: وقال اليهود   
  ،8متوكًال على اهللا فهو ينجيه مما هو فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفيد أن اجلنود 5- 19/1، ويوحنا 19- 15/16، ومرقس 28- 27/27رواية مىت  1

، تفيد 23/11لكن رواية لوقا . الذين سخروا من املسيح واضطهدوه هم جنود الوايل بيالطس
م جنود هريودس وليس جنود بيالطس   .بأ



، أن شخصاً 23/26ت، ولوقا 15/11، ومرقس 27/32جند حسب رواية مىت  2
هوًال يدعى مسعان القريواين هو الذي سخره الرومان حلمل الصليب بدًال من املسيح، لكن يوحنا جم

  .، مل يذكر ذلك17، 19/16
: ويقول نينهام. هي مضوع اجللجثة حيث يزعم النصارى أن املسيح صلب هناك: اجلمجمة 3

ملقدس، ال ميكن إرجاعها إنه يقع داخل كنيسة القرب ا: وبالنسبة ملوضع جلجثة فإن التقاليد تقول"
ا ال تزال موضع جدل، ولقد اقرتحت أماكن أخرى يف عصرنا  ألبعد من القرن الرابع، كما أ

تفسري إجنيل مرقس ص : ر". (احلاضر، إّال أّن القطع بواحد منها ال يزال بعيدًا عن التحقيق
  ).268، 267، فاقوس ص 422
وكانت : "15/25لب، حيث يقول مرقس إن هناك اختالفًا واضحًا يف جتديد وقت الص 4

إن الصلب حدث بعد الساعة : "، يقول16- 19/14لكن يوحنا . هـ.ا". الساعة الثالثة فصلبوه
  !!!.   "السادسة
  .مل ترد هذه العبارة يف هذا املوضع باألناجيل، ولعله وهم من املؤلِّف 5
  .29- 19/19، يوحنا38- 23/36، لوقا 26- 15/23، مرقس37- 27/34مىت 6
، يف أن اللصني اللذين صلبا مع 32، 15/27، مع مرقس 44، 27/38يّتفق مىت  7

  .املسيح كانا يعريانه
، يذكر أن أحد اللصني كان يعري املسيح، أما اللص اآلخر فكان 43- 23/39لكن لوقا 

فلم  19/18أما يوحنا . ينهر اللص األّول ويطلب الدعاء من املسيح بأن يكون معه يف ملكوته
  .شيئاً عن موقف اللصني من املسيحيذكر 

أما يوحنا فلم يذكر . 36- 23/35، لوقا 32- 15/29، مرقس 43- 27/39مىت  8
  ".16(اإلصحاح : ر. (شيئاً من ذلك
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ار اجلمعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوت عظيم فقال : وملا كان ست ساعات من 

فأخذ اليهود أسفنجة فيها خل ورفعها . 2"إهلي إهلي مل تركتين؟(تفسريه  1]ألوى ألوى ملا شبقتين"[



خيلصه، فصرخ يسوع وأمال رأسه  دعوه حىت نرى من: أحدهم إىل قصبة وسقاه وقال آخر منهم
فأنشق جدار اهليكل وتزلزلت األرض وانشقت الصخور وتفتحت القبور وقام كثري  3وأسلم الروح

، وملا كان املساء جاء رجل من 4من القديسني من قبورهم فدخلوا املدينة املقدسة وظهورًا للناس
سف بلفائفنقيه وتركه يف قرب كان الرامة يسمى يوسف فسأل القائد جسد يسوع فأمر له به فلفه يو 

وجاء مشائخ اليهود ) ب/1/121/ (، 5قد حنته يف صخرة، مث جغل على باب القرب حجراً ظيماً 
يا سيد ذكرنا أن ذاك الضال كان قد قال : من الغد الذي بعد اجلمعة إىل فيالطس القائد فقالوا

 وحيرسه حىت متضي املّدة كيال يأيت أنا أقوم بعد ثالثة أيام، فلو أمرت من يغلق القرب: لتالميذه
من األوىل، فقال  6]شرّاً [تالميذه ويسرقونه مث يشيعون يف الشعب أنه قد قام فتكون الضالة الثاين 

  ،7اذهبوا وسدوا عليه وَحرُِّسوا كما تريدون، فمضوا وفعلوا ما أرادوا: هلم القائد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15/34واملثبت من إجنيل مرقس ) ا صاصاالوى الوى إمي(يف ص  1
  .15/34هذه العبارة من رواية مرقس  2

بينما مل ". إهلي إهلي ملاذا تركتين؟: أي. إيلي إيلي ملا شبقتين: "فهي 27/46أما رواية مىت 
  .يذكر لوقا ويوحنا هذه العبارة يف إجنيلهما
ان العظيم الذي أعاد املسيح يف هل ميكن أن يكون اإلمي: "ويتساءل هنا املؤرِّخ ول ديورانت

قد انقلب يف تلك اللحظات املريرة إىل شّك ). 39- 18/33يوحنا : ر". (موقفه أمام بيالطس
يا أبتاه يف : "ولعل لوقا قد رأى أن هذه العبارة ال تّتفق مع عقائد بولس الدينية فبّدهلا بقوله! أسود؟

خلامسة من املزمور احلادي والثالثني ترديداً وهي عبارة تردد صدى الفقرة ا". يديك استودع روحي
  .اهـ". يثري الريب ملا فيه من دقة

  .30- 19/28، يوحنا 23/46، لوقا 37- 15/35، مرقس 50- 27/47مىت  3
إن األحداث اليت وقعت عقب الصلب ترويها األناجيل بصورة متناقضة يظهر فيها الكذب  4

  .يف ذلك ، لبيان التفصيل228ص : انظر. واخليال الفاضح
- 19/38، يوحنا 54- 23/50، لوقا 47- 15/42،مرقس 60- 27/57مىت 5
42.  

  .والصواب ما أثبته) شر(يف ص  6
مبا ذكره عن طلب اليهود من  - عن سائر األناجيل األخرى  -  27/62انفرد مىت  7

  .بيالطس أن يرسل حراساً لضبط القرب واستجابته هلم
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ويف إجنيل  -  1ويف عشية يوم السبت جاءت مرمي اجملدالنية ومرمي رفيقها لينظرن إىل القرب

س عنده وعليه ثياب بيض كالربق، فكاد احلراس ، وجل2إمنا جاءت مرمي يوم األحد بغلس - مرقس 
يسوع املصلوب ليس  3]تطلبان[ال ختافا قد علمت أنكما جئتما : ميوتون من هيبته، مث قال للنسوة

إنه : هو هاهنا إنه قد قام تعالني فانظرن إىل املكان الذي كان فيه الّرّب واذهبا وقوال لتالميذه
احلرس وأخربوا رؤساء ) أ/1/122/ (، ودخل 4لتالميذيسبقكم إىل اجلليل، فمضتا وأخربتا ا

ذا وأرشوهم بفضة على كتمان القضية فقبلوها منهم وأشاعوا أن : الكهنة اخلرب، فقالوا ال تنطقوا 
، ومضت األحد عشر تلميذًا إىل 5تالميذه جاءوا وسرقوه ومهدت املشائخ عذرهم عند القائد

  ، وقد شّك بعضهم6اجلليل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، فيذكر أن الزائرات للقرب مجع من 2، 24/1، أما لوقا 18/1ذكر ذلك مىت يف إجنيله  1

، فيجعل مرمي اجملدلية هي املرأة الوحيدة اليت ذهبت ليزارة القرب مث ذهبت 20/1النساء، أما يوحنا 
  .فأحضرت معها بطرس ويوحنا

  .ث نسوة، ويذكر أن الزائرات للقرب كن ثال16/1مرقس  2
  .والصواب ما أثبته) تطلنب(يف ص  3
، فتذكر أن النساء رأين شاباً 8- 16/5، أما رواية مرقس 18/1ذكر ذلك مىت يف إجنيله  4

، فتذكر بأن النساء 9- 24/4، وأما رواية لوقا ...جالسًا عن اليمني يف القرب البسًا حلة بيضاء
ما مالكني بثياب بيض جالسني ، جن13- 20/11رأين رجلني بثياب براقة، ويف يوحنا  يف  - د أ

من دحرج : (ويعلق فرانك موريسون يف كتابه. واحدًا عند الرأس واآلخر عند الرجلني - القرب 
اليت نقل عنها كل من مىت  - إن هذه الروايات : "، على هذه الرويات بقوله)182احلجر؟ ص 

 - الواحد الذي كان عند املقربة  قد تطورت واختلفت بفعل النسيان، وهكذا فإن الشاب - ولوقا 
قد أصبح مبرور الزمن املالك العظيم يف  - والذي كان يف احلقيقة شاباً واحداً حسب القصة األصلية 
وهكذا أيضًا فإن دحرجة احلجر بعيداً . إجنيل مىت، والزائرين السماويني بثياب براقة يف إجنيل لوقا



إن احلجر : بعضهم: احلدس والتخمني، فقالقد أصبحت موضوعًا للكثري من  - ). عن القرب(
  .اهـ". قد دحرجته املالئكة: دحرج نفسه بعيداً، بيمنا قال آخرون

  .بذكر ذلك عن سائر األناجيل األخرى 15- 2/11انفرد مىت  5
، على أن لقاء املسيح بتالميذه حدث 14، 16/7، مع مرقس 17، 28/16يّتفق مىت  6

، اللذين جعال مكان 22- 20/19، ويوحنا 36- 24/33ا يف اجلليل، واختلفا بذلك مع لوق
  .اللقاء يف أورشليم
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اذهبوا فعمدواكّل األمم وعلموهم ما أصيكم به وهوذا أنا معكم : وجاءهم وكلمهم، وقال هلم
  .2الدهر 1إىل انقضاء

ما ادعيتموه من قتل املسيح : أّول ما نفاتح النصارى أن نقول: - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 
  .وصلبه أتنقلونه تواتراً أو آحاداً؟

م ينقلونه نقل اآلحاد مل تقم بذلك حجة ومل يثبت العلم الضروري، إذ اآلحاد ال  فإن زعموا أ
ذلك فال حيتج  3]هلم[يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب، وإذا كان اآلحاد يعرض 

  .4م يف القطعيات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 15، 16/14، وأشار إليه مرقس 20- 28/17نّص املؤلِّف مقتبس من إجنيل مىت  1
  .47- 24، 36/ولوقا 

وبعد هذه التعليقات املختصرة ما ذكر يف الباب السابق يف بيان ما يف األناجيل من  2
التناقضات وخصوصًا يف حادثة الصلب املزعومة خنلص إىل النتيجة اليت توصل إليه ول ديورانت 

ومالك القول أن مثة تناقضًا بني بعض األناجيل والبعض اآلخر، وأن فيها نقطاً : "حيث يقول
ة مشكوك يف صحتها، وكثريًا من القصص الباعثة على الريبة والشبهة مبا يروي عن آهلة تارخيي

ا وضعت عن قصد إلثبات وقوع كثري من النبوءات الواردة  الوثنيني، وكثرياً من احلوادث اليت يبدو أ
من  يف العهد القدمي، وفقرات كثرية، رمبا كان املقصود منها تقدير أساس تارخيي لعقيدة متأخرة



، ويبدو أن ما تنقله األناجيل من أحاديث وخطب ...عقائد الكنيسة أو طقس متأخر من طقوسها
قد تعرضت ملا تتعرض له ذاكرة األميني من ضعف وعيوب وملا يرتكبه النساخ من أخطاء أو 

فهذه شهادة عامل من علمائهم ). ، بتصرف يسري11/210قصة احلضارة : ر. (اهـ".تصحيح
  .وقوع التحريف بالزيادة والنقصان يف أناجيلهمواعرتاف منه ب

  .إضافة يقتضيها السياق 3
فإنه لو وقع الصلب ونقل : "يعّلق اإلمام القرايف على قصة الصلب يف األناجيل بقوله 4

بأخبار اآلحاد مل حيصل لنا علم بالصلب؛ ألن املتواترات إذ نقلت بأخبار اآلحاد سقط اعتبارها يف 
األجوبة : ر. (اهـ". كذب الناقل فال يكون عدد التواتر حاصًال يف نفس األمر  إفادة العلم جلواز

  ).53الفاخرة ص 
خرب الواحد حبسب الدليل الدال : "571ويقول اإلمام ابن القيم يف خمتصر الصواعق ص 

فيه عليه، فتارة جيزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنياً، وتارة يتوقف 
فال يرتجح صدقه وال كذبه إذا مل يقم دليل أحدمها، وتارة يرتجح صدقه وال جيزم به، وتارة بصدقه 

  .جزماً ال يبقى معه شك
فليس خرب كّل واحد يفيد العلم وال الظن، وال جيوز أن ينفى عن خرب الواحد مطلقاً أنه حيصل 

  .اهـ". العلم وإّال اجتمع النقيضانالعلم فال وجه إلقامة الدليل على أن خرب الواحد ال يفيد 
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الطرفني فيه والواسطة، وهو أن ينقل  شرط التواتر استواء: وإن عزوا ذلك إىل التواتر، قلنا هلم
  اجلم الغفري عن اجلم الغفري الذين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى هذا فإن اخلرب الوارد يف األناجيل بصلب املسيح ال يثبت له العلم الضروري بل جيزم 

  :بكذبه لقيام األدلة على ذلك منها
رد الّنّص الصريح من القرآن الكرمي بتكذيب اليهود فقد و  - حنن املسلمني  - أنه بالنسبة لنا  - أ

  .}َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َهلُمْ {: والنصارى فيما زعموه، فقال تعاىل



أنه ال ميكن الوثوق باملصادر النصرانية جلهالة مؤلفي الزناجيل ومرتمجيها مث عدم السند  - ب
ا   .، وقد سبق احلديث عن ذلكاملّتصل لصحة نسبها إىل أصحا

تناقض األناجيل بعضها ببعض واختالفها لفظًا ومعًىن خاصة فيما يتعلق بأحداث  - ج
  .الصلب، وهو ما بينه املؤلِّف يف هذا الباب وقد سبق التعليق على بعض ذلك

أنه ال يلزم تصديق النصارى يف ذلك؛ ألن مرجعهم إىل خرب اليهود الذين دخلوا على  - د
م املسيح  يف البيت وادعوا القبض عليه وصلبه، وهم عدد قليل ال يبعد تواطؤهم على الكذب، وأل

مل يكونوا على علم مبن قتلوه حىت أكثروا رجًال يدهلم عليه مع اشتهار أمر املسيح ووضوح دعوته 
  .عند الناس
ناجيل، أنه مل حيضر أحد من كاتيب األناجيل حادثة الصلب والقتل كما هو ظاهر يف األ - هـ

  .فخربهم إذاً مل يكن عن أمر حمسوس ومشاهد
اليت هي من - أن املسيح عليه السالم جيري على يديه من اآليات وخوارق العادات - و
  .ما ال يستبعد معه قلب احلقائق فيما يبدو للناظر وإن كان حمسوساً - معجزاته
يست أمرًا جممعاً أن قصة صلب املسيح كحادثة وقعت أو كعقيدة تكفريًا عن اخلطيئة ل - ز

الذي يدرس يف مدارس  - عليه عند مجع النصارى، فقد ورد يف تاريخ موسهيم املؤرخ الربوتستانيت 
أن كثريًا من فرق النصارى كانت ترفض حصول الصلب رفضًا كلّياً؛ ألن  - الالهوت اإلجنلية 

ن يرفض استناداً البعض منهم كان يعده إهانة لشرف املسيح ونقصًا يلحق به، والبعض اآلخر كا
  :على األدلة التارخيية، وهؤالء اجلاحدون للصلب طوائف كثرية منها

  الساطرينوسيوف - 1
  والكاربوكراتيون - 2
  واملركرينيون - 3
  والبارديسانيون - 4
  والتاتبانيسيون - 5
  واملايتسيون - 6
  البارسكاليونيون - 7
  واليولبيسيون - 8
  والدوسيتية - 9

  املرسيونية - 10



  .اهـ" ئيائية الفلتطا - 11
، 49كتاب عقيدة املسلمني يف بعض املسائل النصراينة ص : ر. (وكذلك طائفة الباسيليديون

، لـ عبد الرمحن 281لـ دوارسيوس الفرنسي، نقًال عن كتاب الفارق بني اخللق واملخلوق، ص 
د ، مهندس أمح276- 273، املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ص )باجة ذي زادة(البغدادي، 
  ".عبد الوّهاب

وفيه ) إجنيل برنابا: (وجود أناجيل أخرى قد أنكرت صلب املسيح عليه السالم، ومنها - ح
  جناة املسيح من كيد اليهود رفعه إىل السماء حيا وأن الصلب والقتل إمنا وقع على
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اختل شيء من ذلك فال تواتر، وإن زعم النصارى ) ب/1/122/ (به وعلموه ضرورة، فإن 

ذه الصفة أكذبتهم نصوص اإلجنيل اليت بأيديهم إذ قال نقلته  أن خربهم يف قتل املسيح وصلبه 
إن املأخوذ للقتل كان يف شرذمة من تالميذه فلما قبض عليه : "نوه لكم وعليهم معولكمالذين دو 

هربوا بأسرهم ومل يتبعه سوى بطرس من بعيد فما دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إىل 
وهذا كان معه، فحلف بطرس أنه ال يعرف يسوع وال يقول بقوله وخادعهم : بطرس فعرفته فقالت

  .1"يعد، وأن شاباً تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فرتك إزاره يف أيديهم وأفلت عرياناً  فذهب ومل
فهؤالء أصحابه وأتباعه مل حيضر منهم وال رجل واحد بشهادة األناجيل، وأما أعداؤه من    

م حضروا األمر فلم يبلغوا عدد التواتر أصًال بل كانوا آحادًا وأفر  اداً، اليهود الذين تزعم النصارى أ
  فمن نازع فيما قلناه ونقلناه فهذا اإلجنيل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: ر. (يهوذا اإلسخريوطي الذي أخذ الرشوة من اليهود ليدهلم على مكان املسيح عليه السالم

اية اإلجنيل) 14(إجنيل برنابا اإلصحاح    ".وما بعده إىل 
: جاة املسيح عليه السالم من الصلب والقتل منهاوردت تنبوءات كثرية يف سفر املزامري بن - ط
ليستجيب لك الّرّب يف يوم الضيق لريفعك اسم إله يعقوب، لريسل لك عوناً : "6- 20/1مزمور 

يف يوم الّشّر ينجيه : "22، 4/1مزمور ...". اآلن عرفت أن الّرّب خملص مسيحه... من قدسه



للتوسع يف تنبوءات ...". (ال يسلمه إىل مرام أعدائهالّرّب، الّرّب حيفظه وحيييه ويغتبط يف األرض و 
املسيح يف مصادر ص : (الدراسة القيمة للمهندس أمحد عبد الوّهاب يف كتابه: املزامري انظر

207 -270.(  
فآحاد هذه األدلة كافية يف إبطال دعوى النصارى بصلب املسيح وقتله، فكيف 

  !!.مبجموعها؟
هام من اليهود والنصارى، إّال اإلميان مبا ورد يف القرآن ومل يبق أمام أصحاب العقول واألف

الكرمي والسنة الصحيحة بأن املسيح عليه السالم مل يصلب ومل يقتل بل رفعه اهللا إىل السماء الدنيا 
ويكون ذلك من عالمات الساعة  - حّيًا جبسده وروحه عليه السالم إىل أن حيني نزوله إىل األرض 

الدجال ويكسر الصليب ويقتل اخلْنزِير ويضع احلرب وحيكم بشريعة نبّينا  فيقتل املسيح - الكربى 
، وصحيح مسلم 2/256صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : ر. (حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

، وكتاب التصريح مبا تواتر من نزول املسيح للشيخ حمّمد أنور شاه الكشيمري، وكتاب 1/135
مام السيوطي، وفتوى صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عيسى بن مرمي آخر الزمان لأل

، مرقس اإلصحاح )26(مىت اإلصحاح  1). هـ11/7/1397، يف 1621واإلفتاء رقم الفتوى 
  ).18(، يوحنا اإلصحاح )22(، لوقا اإلصحاح )14(
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الذي بأيديهم حكمًا فيما بيننا وبينه، وإذا ثبت أن أتباع املسيح مل حيضر منهم أحد، واليهود 

عتماد قليلة دون عدد التواتر جيوز عليهم السهو الغلط وا) أ/1/123/ (الذين حضروا عصابة 
  .الكذب؛ مل جيب قبول أقواهلم

. }َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َهلُم{: فال جرم ُقدم تواتر الكتاب العزيز وهو قوله تعاىل
  ].157: سورة النساء، اآلية[

إن مرمي ملا جاءت لزيارة القرب رأت َمَلكًا قد نزل من : "ومما يزيد األمر وضوحًا قول اإلجنيل
السماء بَرجة عظيمة، فدحرج احلجر عن فم القرب وجلس عنده فكان احلراس ميوتون من هيبته، 



وبادروا من فورهم إىل مشائخ اليهود وأعلموهم بالقّصة، فأرشاهم املشائخ بشروة وتقدموا إليهم 
  .1"بسرت القصة واإلشاعة أن تالميذ املصلوب سرقوه ومهدوا هلم عذرهم عند القائد

ألمر كذلك فما يؤمنكم أن تكون هذه العصابة من اليهود قد صلبوا شخصًا من وإذا كان ا
أصحاب يسوع وأتباعه وأومهوا الناس أنه املسيح ليغضوا منه وحيطوا من قدره، حيث جهدوا 
م وجوه احليل يف مغالبته كما فعلوا يف سرت اآلية اليت  جهدهم يف طلبه فلم يقدروا عليه وأعوز

م؟   ! ذكر
عندكم مل حيضر منهم أحد البتة ) ب/1/123/ (ن أصحابكم املوقنون العدول وإذا كا

واليهود الكفار املَدلِّسون شرذمة قليلة وأكثرهم مل يعرف املسيح، مل حيصل لكم غلبة ظٍن بقتل 
  .املسيح فضًال عن حصول العلم الضروري

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15- 28/1مىت  1
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وها حنن نورد من احلجج املقبولة عندكم ما يقضي بغلطكم يف قتل املسيح وصلبه وحيّقق لكم 

  .هو الشبه الذي نقول به إن شاء اهللا تعاىلأن املفعول به ذلك سواه 
  :احلّجة األوىل - 

أن املسيح نشأ بني أظهر اليهود وتردد : "ال شّك وال خفاء أن كتابكم ينطق يف غري موضع
ر يف  م يعرفونه ويعرفون أمه وسبطه، وأنه حني  معهم يف موامسهم وأعيادهم وزاحهم يف جمامع قرارا

يعلم عندهم يف اهليكل بأورشليم ويناظر أحبارهم فيبهتهم حبسن التعليم  علم التوراة والنبوات كان
فمن أين له هذه ! أليس أخواته عندنا؟! أليس أمه مرمي؟! أليس هذا ابن يوسف؟: فيقولون
  .1!"احلكمة؟

وإذا كان اليهود عارفني بعينه وامسه، ونسبه، فما حاجتهم إىل أن أكرتوا رجًال من تالميذه 
  .بشخصه لوال وقوع الشبه الذي نقول به) أ/1/124/ (عرَّفهم باألجرة حىت 

  :احلّجة الثانية -  



إن رئيس الكهنة : "على أن املفعول به ذلك غري املسيح وأنه كان قد شبه هلم قوله نقلة اإلجنيل
ومل جيبه بأنه . 2"أنت قلت: فقال له! أأنت املسيح ابن اهللا احلّي؟: أقسم على املأخوذ باهللا احليّ 

نعم ومل يستجز أن يُوري يف اجلواب وهو : هو املسيح فلو كان املقسم عليه هو املسيح لقال له
حيلف باهللا احلّي، وهذا دليل على أنه غري املسيح، مث املسيح إمنا جاء لبّث احلّق ونشر الّصدق 

  !فكيف جتشَّم لشيء مث يكتمه؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2(، يوحن اإلصحاح )2(،لوقا إلصحاح)1(قس إلصحاح، مر )4(مىت اإلصحاح  1
  .26/63مىت  2
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لست املسيح بل : نا إذ لو كان غريه مل خيف ذلك ولبينه وقالهذا أيضًا ل: فإن قال النصارى

  .أنا رجل سواه
  :حيتمل وجهني: قلنا

أن يكون الشبه قد أدركته دهشة منعته من البيان واإلفصاح عن حاله كما جيري : أحدمها
أن للبشر، وهذا ال بُعد فيه أن يأخذ اهللا على لسانه ويسد عنه مادة الكالم صونًا لنبّيه املسيح 

  .يفصح الرجل عن أمره
أن يكون الشبه ِلصديقّيته آثر املسيح بنفسه وفعل ذلك بعهد عهده إليه املسيح : والوجه الثاين

الشهادة فلهذا ورى يف اجلواب ومججم يف القول، ويؤيد هذا الوجه ) ب/1/124/ (رغبة منه يف 
. 1"فعنا إىل املوت معك ملتنابأنه لو د: "قول التالميذ للمسيح أيام اخلوف من إيقاع اليهود به

والشبه كان من مجلة التالميذ فلهذا وىفَّ مبا وعد من نفسه وهذا شيء مل تزل تفعله أصحاب 
يقوا بأنفسهم أنبيائهم فينالون بذلك الثناء يف الدنيا والثواب يف  2]أن[األنبياء يف احلروب وغريها 

  .العقىب
  .إذ لو كان املسيح مل ينكر ومل يُورِّ  فقد وضح أن اجمليب لرئيس الكهنة غري املسيح

  :احلّجة الثالث -  



صعد يسوع إىل جبل : "قال لوقا. على محاية اهللا املسيح عليه السالم وأن املصلوب غريه   
اجللي ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا فبينا هو يصلي إذ تغري منظر وجهه عما كان عليه، وابيضت 

  ثيابه فصارت تلمع كالربق، وإذا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، وذكره املؤلِّف باملعىن31- 14/27مرقس  1
  .واهللا أعلم. إضفاة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ 2
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موسى بن عمران وإلياء قد ظهرا له، وجاءت سحابة فأظلتهم، فأما الذين كانوا مع يسوع 

هذا من أوضح الداللة على رفع املسيح وحصول الشبه الذي : قلت 1"فوقع عليهم النوم فناموا
وظهور موسى ) أ/1/125/ (ت عليه نقول به؛ ألن تغريُّ صورة املسيح وتبدل لون ثيابه عما كان

النّيب عليه السالم وإلياء عليه السالم وجميء السحاب يظللهم ووقوع النوم على التالميذ من أقوى 
ما يتمسك به يف محاية املسيح ووقوع شبهه على آخر سواه، فال معىن لظهور هذين الّنبّيني له 

  .ووقوع النوم على أصحابه إالّ رفعه عليه السالم
دعه حىت نرى إن  : إن اليهود حني رفعوا املصلوب على اخلشبة قالوا: "يؤّيده قول اإلجنيل مما

: وهم يظنون أن املصلوب هو املسيح، وقد كان املسيح يقول ألصحابه. 2"كان إلياء يأيت فيخلصه
  .إن إلياء سيأيت

م مل يعرفوا أ: "قول فولس الرسول يف صدر رسائله زاريا عليهم: والدليل على غلط النصارى
م اليت ال تفقه، فجهلوا واستدلوا باهللا الذي ال يناله فساد شبه صورة  اهللا تعاىل، لكن أظلمت قلو
م النجسة، فبدلوا حّق اهللا بالكذب،  اإلنسان الفاسد؛ فلذلك أمهلهم اهللا وتركهم وشهوات قلو

ذلك وكّلهم اهللا إىل أوالد وعبدوا اخلالئق وآثروها على خالقها الذي له التسابيح والربكات، فل
  .3"الفاضحة

إهلاماً، فنطق بذلك رّداً ) ب/1/125/(فهذا فولس كأمنا أهلم ما سيفرتيه متأخرو النصارى
  .عليهم وإزراء بعقوهلم وتصرحياً بكفرهم وضالهلم



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36- 9/28، لوقا 8- 9/2، مرقس 8- 17/1مىت  1
  .15/36مرقس  2
  .، بألفاظ متقاربة26- 1/21ة بولس إىل رومية رسال 3
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  :احلّجة الرّابعة - 

صورته  1]ُغيـَِّرتْ [إن املأخوذ كان قد : "يه، قول األناجيلعلى محاية املسيح مما نسب إل
وشوهت هيئته، وسيق ذليًال وتوج من الشوك إكليًال، وألبس أرجوانًا وأبلس هوناً، وجذب وسحب 
وشقي وسجن ولدم وضرب، ومحل خشبته اليت عليها صلب وأعنف به يف سحبه، فُكّرب وما 

  ".ركب
فاجتمع . 2"ن بستان بوادي األرز، كان خيلو فيه مع تالميذهُأخذ يف ليلة باردة م: "قال يوحنا

ليل مظلم  3يف القصة ما يصحح الغلط ويرجع يف النقل اللغلط، وهو أن املصلوب أخذ يف حندس
على حني فرتة، فلم يصل به الشرط حىت طمست صور حماسنه َلْدمًا وضربًا ونسخت سور حاله 

ذه الشبه ال جيزم بأنه جذباً وسحباً، فكان مجيع ما جرى إمنا ه و على الشبه، ومع احتواش القصة 
  .املسيح

/ فالذي نقله لوقا فيه أعظم الداللة على إلقاء الشبه، مث ظهور موسى وإلياء ووقوع النوم 
  .على القوم دليل واضح على رفع املسيح إىل السماء وصونه عن أيدي األعداء) أ/1/126(

  :احلّجة اخلامسة على ما قلناه -  
كان يسوع مع تالميذه بالبستان، فجاء اليهود يف طلبه، فخرج إليهم : "قال يوحنا التلميذ   

  يسوع، وقد خفي شخصه: من تريدون؟ قالوا: يسوع وقال هلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .واهللا أعلم. والتصويب من احملقِّق) غرر(يف ص  1
  .18/1يوحنا  2



  ).695القاموس ص : ر. (حنادس: ظلمة، مجمهالليل املظلم وال: احلندس 3
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وذلك دليل على الشبه . 1"وا صورتهأنا يسوع، وفعل ذلك مرتني، وهم قد أنكر : عنهم، فقال

  .ورفع املسيح؛ إذ أنكروا صورته وهو الناشئ بينهم واملريب يف مجاعتهم
  :احلّجة السادسة -  

إن املسيح بعد قيامه صحب رجلني من أورشليم، ومها يطلبان قرية يقال : "قول لوقا يف إجنيله
ما ممسوكة عن : هلا معرفته فلما كلمهما عرفاه بعد عمواس، فتبعهما وماشامها، وكانت عيو

  .2"ذلك
وقد حكى بعض النصارى أن املسيح قد أعطي قوة التحول من صورة إىل صورة،وذلك كّله 
يشهد بصحة ما قلناه، وإذ التبس أمره على خواص أصحابه وتالميذه حىت أنكروا هيئته وصورته 

  !وثيابه فما ظنك بغريهم؟
يف غرفة هلم إذ وقف املسيح يف وسطهم بعد ) ب/1/126/ (بينا التالميذ : "وقال لوقا أيضاً 

وذلك كّله . 3"قيامه، والتمس منهم شيئًا يأكله فأطعموه جزءًا من حوت، وشيئًا من شهد العسل
  .يشهد مبا قلناه محايته يف وصونه من أعدائه وإلقاء الشبه على غريه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فأخذ يهوذا اجلند وخدامًا من عند رؤساء : "كاآليت  1- 18/1ورد الّنّص يف إجنيل يوحنا  1

الكهنة والفريسيني، وجاء إىل هناك مبشاعل ومصابيح وسالح، فخرج يسوع وهو عامل بكل ما يأيت 
أنا هو، وكان يهوذا ُمَسلُِّمه : يسوع النصاري، قال هلم يسوع: من تطلبون؟ أجابوه: عليه، وقال هلم

: إين أنا هو، رجعوا إىل الوراء وسقطوا على األرض، فسأهلم أيضاً : قال هلمأيضًا واقفًا معهم فلما 
فإن كنتم تطلبوين . قد قلت لكم إين أنا هو: أجاب يسوع. يسوع النصاري: من تطلبون؟ فقالوا

إن رواية ". مث إن اجلند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه... فدعوا هؤالء يذهبون
صورة خمتلفة متامًا عما روته األناجيل الثالثة عن حادثة القبض على املسيح يوحنا تعطينا 

ا، وقد سبق بيان ذلك   .ومالبسا



إن رواية لوقا هلذه احلادثة . ، يف سياق طويل، وقد ذكره املؤلِّف خمتصراً 31- 24/13لوقا  2
حسب زعمهم  - املوت يف إجنيله تفيد أن هذين التلميذين مها أّول من رأى املسيح بعد قيامته من 

- 20، ويوحنا 14- 16/9، ومرقس 17- 28/9وهي رواية ختالف ما ورد يف أناجيل مىت  - 
أن أّول من رأى املسيح بعد قيامه هي مرمي اجملدلية اليت مل : "،ـ وفيها14- 21/1، 26- 13
  ".تعرفه

  .43- 22/36لوقا  3
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  :احلّجة السابعة - 
يا فتيان هل عندكم من :وقف املسيح على تالميذه وهم يصيدون السمك، فقال: "قال يوحنا
فرفعت مسكًا كثريًا فحينئٍذ . ففعلوا. انب األمينألقوا الشبكة من اجل:فقال.ال:فقالوا.طعام؟فلم يعرفوه

  .1"وكان أحدهم عرياناً، فأخذ مئزره حني عرف أنه املسيح. هو املسيح: وقالوا. عرفوه
التالميذ وخواص أصحاب املسيح يشهدون مبا صرنا إليه من تغيري شبه املسيح  2]فهؤالء[

طي قوة التحول من هيئة الصبوة إىل إن املسيح كان قد أع: عليهم وتصديق قول من يقول منهم
وإّال فكيف خيفي وجهه عن مثل االثين عشر من أصحابه . هيئة الكهولة والشيوخية وغري ذلك
  وتالميذه ويستبعد ذلك من اليهود؟

  :احلّجة الثّامنة - 
إن القول بقتل املسيح يؤّدي إىل تكذيب امليسح، وما أدى إىل تكذيبه فهو باطل، وبيانه هو 

إنه : قد َبشَّر يف إجنيله مبحّمد صلى اهللا عليه وسلم وقال) أ/1/127/ (سيح عليه السالم أن امل
الّنّيب الّصادق اآليت بعده؛ وحمّمد جاء وأخرب بأن املسيح ما قُتل وما ُصلب، فالقول بقتل املسيح 

قه املسيح، فكان تكذيبًا للمسيح، وسنبّني بشرى املسيح وموسى وغريه  يفضي إىل تكذيب من صدَّ
  .من األنبياء مبحّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الباب األخري من هذا الكتاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق طويل7- 21/1يوحنا  1



  .والتصويب من احملقِّق) فهذه(يف ص  2
  اجمللد األول

                                    
346  |496  

=========================================  
  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس

  :احلّجة الّتاسعة - 
هو أن يف ذلك : لو قد صّح قتل املسيح وصلبه لبطلت الداللة على وجود الباري تعاىل، وبيانه

م فيما شهدوا به من إبطال بشائر األنبياء عليهم السالم مبحّمد صلى اهللا عليه وس لم، وإظهار كذ
م باإلفساد، إذ أخلفت أقواهلم، ومل َتْصدق  النبوة والرسالة وصدق املقالة وذلك يـَْعُكر على نبوا
أخبارهم، وذلك خيرم الثقة جبميع ما أخربوا به من حدث العامل ووجود الصانع تعاىل، وما أدى إىل 

  .ذلك فهو مردود من أصله
  :ةاحلّجة العاشر  -  

ملا كان يف الشهر السادس من محل اليصابات زوجة زكريا بيحىي ابنها جاء جربيل : "قال لوقا
إذ ذاك خطيبة لرجل من نسل ) ب/1/127/ (إىل مرمي العذراء بالناصرة من أرض اجلليل، وهي  

فلما . أبشري يا ممتلئة بنعمة الّرّب، مباركة أنت يف النساء: فقال هلا جربيل. يوسف: داود يقال له
بنعمة من عند اهللا  1]ظفرت[ال ختايف يا مرمي فقد : رأته اضطربت من كالمه، فقال هلا جربئيل

يُدعى، يعطيه الّرّب كرسي أبيه  2]العلي[وأنت تقبلني حبًال بولد يدعى يسوع، يكون عظيماً وابن 
روح : يلفقال جرب . أتاين ذلك ومل أعرف رجالً : فقالت مرمي. وميلك على بيت يعقوب. داود

القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك، وهذه  اليصابات نسيبتك حبلى بابن على كرب سنها ألنه 
  .3"أنا ذا عبدة الّرّب فليكن ما قلت: فقالت مرمي. ليس عند اهللا أمر عسري

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) ظفريت(يف ص  1
  .هوالصواب ما أثبت) العالء(يف ص  2
  .38- 1/26لوقا  3
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داود  1 دستورد ذلك من اهللا على مرمي َمْورد االمتنان واإلنعام وهو أن جيلس ولدها يف

وُميَلِّكه رقاب اليهود، فالقول بأن املسيح هلك وما ملك يقضي بالسخرية من البتول، أو البداء من 
  .، أو الكذب من الرسول، والكّل حمال، فالقول بقتل املسيح وصلبه حمال2املرِسل

فهذه عشر حجج كّلها تقضي بالثّلب على مّدعي الصلب، ومما يدّلكم على فساد دعوى 
من االضطراب وقبيح األلفاظ كقوله لرئيس ) أ/1/128/ (تل والصلب ما اشتمل عليه الفصل الق

إنكم من اآلن ال ترون ابن اإلنسان حىت ترونه جالسًا عن ميني القّوة وآتيًا يف سحاب : "ا لكنة
  .اهللا تعاىل: ، يريد بالقّوة3"السماء

  .4"ّىت يرون ابن اإلنسان آتياً يف ملكوتهإن ناساً من القيام هاهنا ال يذوقون املوت ح: "وكقوله
  .5"تعالني فانظرن إىل املوضع الذي كان فيه الّرّب يف القرب: "وكقول امللك للنسوة

ما أخلق هذه املواضع أن يكون بعض جمان اليهود قد أدرجها يف كتاب النصارى ليضحك 
  .منهم الناس

أيُّ ! أيُّ كفٍن واراه؟! أيُّ َجَدٍث وسعه؟! ؟أمسعتم يا معشر النوكى بربٍّ يف قٍرب، وإلٍه يف حلدٍ 
هل ثبت جأشه عند طلعة ! هل لُقِّن حجته عند السؤال؟! هل جنا من ضغطة القرب؟! نعٍش محله؟

  !امللك؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).194القاموس ص : ر. (صدر البيت، واملقصود هنا ملك داود: الدست 1
كما يف القاموس ص . (نشأ له فيه رأي، وهو ذو بدوات: وبداءاً وبداةً  بدا له يف األمر َبْدواً  2

  .تعاىل وتنَـزَّه عن ذلك علّواً كبيرياً  - البداء من اهللا : أي" أو البداء من املرِسل: (ومعىن). 1629
  .62، 14/61مرقس  3
  .9/27، لوقا 9/1، مرقس 16/28مىت  4
  .28/6مىت  5
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ُأفٍّ لرتاٍب تَغشَّى وجه هذا اإلله، وتّبًا لكفن سرت حماسنه، وسحقًا جلذع انتصب حتته صلب 
وهو سامكها ولألرض كيف مل متَِْد وهو ماسكها، وللبحار كيف  عليه، عجباً للسماء كيف مل تَِبدْ 

مرسيها، وللحيوان كيف مل ) ب/1/128/ (مل َتِغض وهو جمريها، وللجبال كيف مل َتِسر وهو 
وأىنَّ استقام الوجود والّرّب يف اللحود، ! يصعق وهو مشبعه، وللكون كيف مل ميحق وهو خمرتعه؟

لقد لبس الكون ثوبًا من القحة صفيقاً، واستمر على !  الرحام؟وثبت العامل على نظام واإلله يف
ذا اإلله، لقد  - البقاء وكان بالفناء خليقًا  ذا الّرّب والّرزية  فإنا هللا وإنا إليه راجعون على املصيبة 

ثكلته أمه اليت خلقها وصوَّرها وعدمته الدنيا اليت أبدعها وفطرها، فليت شعري هل ُقسم مريائه 
  .اخلذالن والتالعب باألديان 1هذا وأيبكـ! مأمته؟ وهل أخذ بثأره أو ُسلم مسلمه؟ وعمل

شكواه العطش، : أحدمها: ويف الفصل موضعان آخران يشعران بأن املصلوب رجل غري املسيح
  .2"بأّن املسيح كان يطوي أربعني يوماً أو أربعني ليلة: "فإنا نعلم أن اإلجنيل مصرّح

 4]يوماً [ومن صرب عن املاء والطعام مثانني . 3"يل طعامًا لستم تعرفونه إن: "ويقول لتالميذه
  .وبذلك يتحقق أن العطشان غريه واملستسقي سواه. وليلة ال جيزع من فراقه ساعة واحدة

كما يُعلم كلمة ) ملَِ (، "إهلي وإهلي ِملَ تركتين وخذلتين؟: "قوله) أ/1/129: / (واملوضع اآلخر
ضاء،وتناقض التسليم ألحكام احلكيم وجيل عن ذلك رتبة الصاحلني فضًال عن تنايف الرضى مبر الق

  .أكابر املرسلني
فهذا وما شاكله من كالم املصلوب يوضح ما قلناه يف الشبه، فإن أىب النصارى إّال أن يكون  

  أمل تزعموا أن املسيح تعىنَّ : قائل هذا هو املسيح، قلنا هلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هكذا يف ص 1
  .4/2مىت  2
  .4/32يوحنا  3
  .والتصويب من احملقِّق) يوم(يف ص  4
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أفتقولون إنه تربّم باإليثار واستقال ! عامل بنفسه وُخيلِّصه من الشيطان ورجسه؟ونزل ليؤثر ال

  .1الِعثار؟
آمل ترووا لنا عن التوراة أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون كانوا حني احتضروا 

م إىل شعبهم، مل جيزعوا من املوت وال هابوه وال اسَتوبلَ  م فرحني بانقال  2وامستبشرين بلقاء رّ
، أفكان وثوقهم باهللا فوق وثوقه، أم . مذاقه وال أعابوه، هذا وهم عبيد واملسيح بزعمكم ولٌد وربٌّ

  !حظ املسيح عند األب دون حظ رقيقه؟
، فمناسب "إن يسوع صرخ وأمال رأسه وأسلم روحه: "وأما قوهلم يف الفصل

تسليم روحه مع شّدة األمر اجملانني،وإّال فكيف يتوىل امليت يف حال النزع )ب/1/129/(لكالم
وإن امرءًا جتذب روحه من ! وعظم اخلطب واشتغال البال يف ذلك الوقت عن التسليم والتسلم؟

حتت كّل شعره من جسده وقد أوثق كتاف ذبيحه، وبر بصره، واحنل عقد متاسكه، واستولت عليه 
، والعجب من جتاسر هذا اآلالم، ورشقته من مجيع جهاته سهام احلمام لغري خمتار يف تسليم روحه

احلاكي على قول ما يقطع بكذبه فيه، وذلك أن تسليم روحه غري مشاهد بالعيان فيقع عليه بصر 
  .إنسان

م نؤمن بالّرّب الواحد يسوع املسيح الذي بيده أتقنت : "أين قول النصارى يف شريعة إميا
  !!.معشر الناس؟العوامل وخلق كّل شيء، وليس مبصنوع الذي نزل من السماء خلالص 

إهلي إهلي كيف تركتين : "وكيف يصّح هلم هذه الدعوى واملصلوب ينادي حبضرة اليهود
  !!".وخذلتين؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).560القاموس ص : ر. (الّشرّ : العثار 1
  ).1378القاموس ص : ر. (إذا مل توافقه وإن كان حمّباً هلا: استوبل األرض 2
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وكيف يكون خالق السماوات واألرض مقرونًا باللصوص مصلوبًا على اخلشب له إله يدعوه 
  !!.خيذله؟ ويسأله أن ال يرتكه وال

األمانة صادقة فاإلله األزيل قد بكى واستغاث وسأل شربة من املاء ) أ1/130/ (فإن كانت 
وقُرِن بالذُّعار وعُلق على اخلشب ومسرت يداه باملسامري، وإن كان اإلله الّرّب األزيل، يتعاىل عن 

عقدها هلم فاجرة،  هذه النقائص يتقدس عن أن تناله هذه الرذائل، فاألمانة باطلة، وأقوال َمن
وآراؤهم غاشَّة، وسنأيت على أمانتهم إذا انتهينا إليها، ونوضح فسادها وغّش من ألفها وسوء رأيه 

  .يف دين النصرانية إن شاء اهللا تعاىل
إنه حني مات يسوع على الصليب انشّق حجاب اهليكل، وتزلزت : "وأما قوهلم يف الفصل 

القبور، وقام القديسيون من قبورهم ودخلوا املدينة حّىت  األرض كّلها، وتشققت الصخور، وتفتحت
  "رآهم الناس
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأظلمت. "1
 - احملامي عن اإلجنيل  - ، ويعّلق عليها نورتن 54- 27/51هذه رواية مىت يف إجنيله  1
اليهود بعدما  هذه احلكاية كاذبة، والغالب أن أمثال هذه احلكايات كانت رائجة يف: "فيقول

صارت أورشليم خراباً، فلعل أحدًا كتب يف حاشية النسخة العربانية إلجنيل مىت، وأدخلها الُكتاب 
ا األوجه اآلتية. اهـ". يف املنت، وهذا املنت وقع يف يد املرتجم فرتمجها على حسبه   :ويدل على كذ

بيالطس يف اليوم  إن اليهود ذهبوا إىل: "66- 27/62إن مىت ذكر بعد ذلك : األّول - 
إين بعد ثالثة أيام أقوم، : يا سيد تذكرنا أن ذلك املضل قال وهو حيّ : الثاين من الصلب قائلني

كما قد صرّح مّىت يف نفس اإلصحاح أن بيالطس وامرأته  ...". فُمْر بضبط القرب إىل اليوم الثالث
ع اليهود أن يتجرؤوا بالذهاب كانا غري راضيني بقتله، فلو ظهرت هذه احلوادث العجيبة ملا استطا 

إىل بيالطس ويقولوا بأن املسيح كان مضًال ويطلبوا منه إقامة احلرس على قربه، السيما وأن بيالطس  
كان غري راٍض عن قتله منذ البداية، فإذا رأى هذه احلوادث فإنه ال بّد أن يكّذب اليهود وينقلب 

  .عليهم، وكذلك غريه من الناس
حلوادث من اآليات العظيمة اليت لو ظهرت آلمن كثري من الروم واليهود إن هذه ا: الثاين - 

 - كما يزعم النصارى   - على ما جرت به العادة، أال ترى أنه ملا نزل روح القدس على احلواريني 
وتكلموا بألسنة خمتلفة تعجب الناس، وآمن حنو ثالثة آالف رجل كما جاء يف سفر أعمال الرسل 

  !اإلصحاح الثاين؟



إن قيام كثريين من أجساد القديسني مناقض لكالم بولس، الذي صرح بأن املسيح : الثالث - 
، 23، 22، 15/20رسالة بولس إىل كورنثوس : ر. (عليه السالم أّول القائمني وباكورة الراقدين

، للشيخ رمحة اهللا اهلندي، 159، 158إظهار احلّق ص : ، ر)1/18ويف رسالته إىل كولوسي 
  .بتصرف يسري
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ت ال خيفى حبال؛ ألنه لو كان صحيحاً . 1"الشمس وحال لون القمر  فذلك كذب وحمال و

اس على نقله ومل يبق إخفاء مثله، ولزال الّشّك عن تلك اجلموع يف أمر يسوع، فحيث ألطبق الن
  .داموا على احلّجة له والّتكذيب عنه دّل ذلك على كذب هذا الّنقل

أن مجاعة من "أن األناجيل تشهد يف متام هذا الفصل ) ب/1/130/ (ومما يوضح ما قلناه 
إن : "وذلك يكذب قول من قال. 2"رأيهم األّولأصحاب يسوع شكوا فيه بعد ذلك فرجعوا عن 

إمنا مل يشتهر ذلك ألن أصحاب يسوع مل حيضر منهم : فإن قيل.  3"العامل تشوش ملصرع يسوع
ا بغياً وحسداً    .أحد خوفاً من اليهود، واليهود الذين شاهدوا هذه اآليات تواطؤا على كتما

ا هذه اآليات إذا وقعت َعمَّ ِعْلُمها من حض: قلنا ر ومن غاب من األعداء واألحباب أل
ارية، فما بال اهلنود والسند والصني والسودان والفرس والرتك وسائر الطوائف الذين مل  آيات 
ا خلفًا عن سلف حقباً  يتعصبوا لألديان وال احنازوا امللة وشريعة مل ينقلوا هذه اآليات ويلهجوا 

  !!.بعد حقب؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فكانت ظلمة على األرض كّلها : "، ونّصها كاآليت45، 23/44هذه رواية لوقا يف إجنيله  1
. ويعّلق على ذلك د...". إىل الساعة التاسعة وأظلمت الشمس وانشق حجاب اهليكل من وسطه

إن حدوث كسوف للشمس بينما يكون : "بقوله) 253تفسري إجنيل لوقا ص :(كريد يف كتابه
ولقد كان ... إمنا هو ظاهرة فلكية مستحيلة احلدوث - كما كان وقت الصلب   - القمر بدرًا 

الشائع قدمياً أن األحداث الكبرية املفجعة يصحبها نذير سوء، وكأن الطبيعة تواسي اإلنسان بسبب 
  ).، ألمحد عبد الوّهاب174نقًال من املسيح يف مصادر ص . (اهـ". تعاسته



، وقد ذكره )20(، ويوحنا اإلصحاح )24(ا اإلصحاح ورد يف سياق طويل يف إجنيل لوق 2
  ..املؤلِّف خمتصراً باملعىن

إن روايات األناجيل متناقضة يف سرد األحداث اليت أعقبت الصلب، مما يؤّكد عدم الثقة يف  3
، 15/38ومرقس . اخل... روايتها، فإن مّىت قد انفرد بذكر األمور العجيبة كتزلزل األرض وتشقق

، زاد على ما 23/44ولوقا ...". ق حجاب اهليكل إىل اثنني من فوق إىل أسفلوانش: "يقول
). 19اإلصحاح : ر. (وأما يوحنا فإنه ال يعلم عن كّل ذلك شيئاً . ذكره مرقس بكسوف الشمس

  !!!.وهذا من أعجب العجب
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وقد نقل املؤخرون يف صحفهم أمورًا هي أنزر وأقل خطرًا من هذا األمر الذي َيدَّعي النصارى 
رائع والتزام أنه طبَّق العامل األعلى واألسفل، فلما رأينا هذه األمم اخلالية عن األهواء والتعصب للش

ا مل تنقل مما حكاه النصارى حرفًا واحداً علمنا بالضرورة أن ذلك اخرتعه كذبة  1األحكام علىكثر
وسنأيت على قطعة من ذكر حيل القسيسني وخماريق ) أ/1/131/(النصارى ليخدعوا به ضعفائهم،

ذه املخارق إىل جلب احلطام وجذب الدنيا الّدنية  الرهبان عند وصولنا إىل بابه، فيتوسلون 
ذه الرتهات   .باخلطام، واحلّق مستغن عن أن يقوى 

إن يسوع جاء التالميذ األحد عشر باجلليل،وأوصاهم أن يعمدوا : "وأما قوهلم يف الفصل
انطفأ السراج على التلميذ الثاين عشر، وهو : فأقول. 2"الناس،وأنه يكون معهم إىل انقضاء الّدهر

الية حساب بين إسرائيل، وبقي كرسيه شاغرًا ودسته يف القيامة غامراً، املشهود له يف اإلجنيل بو 
  .وصار أحد األسباط يف القيامة ليس له من يدينه، فاسرتاح من العتاب وسوء احلساب

قال يسوع لتالميذه االثين عشر وفيهم يهوذا : "قلت لنصراين من عقالئهم: قال املؤلِّف
أمت ستجلسون يوم القيامة على اثين عشر كرسيًا تدينون : األسخريوطي الذي أسلمه للقتل والصلب

القيامة، فكيف صنع أصحابكم يف  4وذلك شهادة لكل بالزعامة يف. 3"اثين عشر سبط إسرائيل
) ب/1/131/ (خرياً له أال [الويل ملن ُيسلم ابن اإلنسان كان : "يهوذا وسبطه؟ فإن املسيح يقول

  ".5]يولد



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حكاه: (يف ص زاد 1
  .20- 28/16مىت  2
  .28، 19/27مىت  3
  ).يف: (يف ص زاد 4
  .22/22،لوقا 14/21والتصويب من النّص يف إجنيل مىت )اخلرية له أال بولد(يف ص 5
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  .1قد عوَّضوه برجل غريه ونصبناه بدًال منه لتتم العدة: فقال
ُعوَّض هو املخاطب بوعد املسيح بل غريه فقد أخلف قوله: قلت

إن كرسيه ال : "فليس هذا امل
  .ومل حير جواباً  ،2فأبلس العلج". جيلس عليه غريه، وال يدين سبطه سواه

هل تقولون إن هذا : ، فإنه نسأهلم فنقول"أنه معهم إىل انقضاء الدهر: "وأما حكايتهم عنه
الكالم حممول على ظهره أو حممول على معناه دون ظاهر؟ فإن زعموا أنه حممول على الظاهر لزم 

ذلك، إذ يقول إّن القوم منه أن يكون التالميذ األحد عشر اآلن يف قيد احلياة، وِسيَـُرهم ُتَكذِّب 
  .اخرتموا موتاً وقتالً 

إن ذلك حممول على املعىن دون الظاهر وهو أن اآلن مع كّل جاثليق وأسقف : وإن قالوا 
فإن زعموا أن املسيح معهم بذاته ! أهو معهم بذاته أم بعلمه؟: منهم، قيل 3ومطران وقس وراهب

  أكذبتهم شواهد العقول وشواهد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة بطرس بعد الصالة  - بعد صعود املسيح  - يزعم النصارى أن احلواريني قد اجتمعوا  1

ومبشورة الروح القدس؛ ليختاروا بالقرعة بديًال عن يهوذا األسخريوطي من تالميذ املسيح، فوقعت 
يئًا عن حياته وال يعلمون ش) سفر أعمال الرسل اإلصحاح األّول: انظر". (متياس: "القرعة على

  ).836قاموس ص : ر. (وخدمته
  ).254القاموس ص : ر. (الرجل من كفار العجم، ج علوج وأعالج: الِعْلجِ  2



إن النصرانية احملرفة من الديانات الكهنوتية اليت تعتد يف قامة طقوسها على الكهنة أو ما  3
وهي مأخوذة ) جممع(ومعناها  - ، ومما يدّل على اخرتاع النصارى للكنيسة )رجال الدين: (يسمى بـ
وللرتب الكنسية وتأثرهم يف ذلك بالثقافات الوثنية ما ذكره  - اليوناينة ) اكليزيا: (من كلمة

ا وتطّورها ص : (الربوفيسور شارل جنيرب يف كتابه ، حيث )135، 131، 130املسيحية نشأ
كثر األمور احملققة ثبوتاً لدى أي إن املسيح مل ينشئ الكنيسة ومل يردها، ولعّل هذه القضية أ: "يقول

كما أن املسيح مل يصنع من احلواريني ... باحث يدرس النصوص اإلجنيلية من غري ما حتيز
م فّكروا يف  قساوسة، حيث مل يكن يف حاجة إىل ذلك، وبدراسة ما قام به احلواريون فإننا ال جند أ

مث يقول  - داوموا بكل دّقة على شعائره إنشاء الكنيسة، إذ ظلوا على إخالصهم للدين اليهودي، و 
يف آٍن ) النصارى(ومن املرجح أن تأثري اجلماعات الوثنية وتأثري النظم اليهودية وقعا عليهم :  - 

واحٍد، مع ترجيح اّجتاه على اآلخر حسب ظروف الزمان واملكان، وقد فرضت الضرورات أنواع 
شيخ، : أي) بريسبيتريوس: (شائعة مثلالوظائف، ومسى املوظفون بأمساء أخذت عن اللغة ال

خادم، وقد تطورت معاين هذه الكلمات فيما : ، أي)دياكونوس(مشرف، و: ، أي)ايبسكوبوس(و
  .بتصرف يسري. أهـ". قّس، أسقف، ومشاس: بعد إىل

وهناك اختالف يف هذه الرتب بني الكنائس، فالكنيسة الكاثوليكية تتبع النظام البابوي ويرأسه 
رادلة، وهم أصحاب احلّق يف تنظيم الكنيسة، وتنقسم الكنيسة إىل أبروشيات على رأس  الباب والك

  .كّل منها مطران، ويف كّل أبروشية عدة كنائس يديرها الكهنة
ا تتبع نظام اإلكلريوس ويبدأ من ) الكنيسة القبطية: ومنها(أما الكنيسة األرثوذكسية  فإ

، مث القسس )القماصة(األساقفة، مث القسس املمتازون ويسمون البطريرك مث املطارنة، مث اجلثالقة، مث 
مث الشماس  - وهؤالء مجيعًا أصحاب الرأي يف تنظيم الكنيسة  - ) القساوسة(العاديون ويسمون 

، ولكّل )األبصلتس(، مث املرتل )األغنسطس(، مث القارئ )ايبودياكون(، مث معني الشماس )دياكون(
حبيب  - ، وما بعدها 186أسرار الكنيسة السبعة ص : ر. (سةمنهم وظيفة حمدَّدة يف الكني

، حبيب جرجس، املسيحية ص 129، 128جرجس، الوسائل العملية لإلصالحات القبطية ص 
  ).أمحد شليب. ، د240- 238
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: اخلامس الباب
فإن العقل فاٍض بأن الشخص الواحد ال يكون حاًال يف عّدة : اإلجنيل، أما شواهد العقول

ا : وأما شواهد اإلجنيل. مواضع يف حالة واحدة، بل إن شغل مكانًا فرغ من اآلخر ال حمالة / فإ
سيح كان إن حّل بالناصرة فارق أورشليم، وإن حّل بأورشليم فارق مصرحة بأن امل) أ/1/132(

  .الناصرة، ومل يتحّدد له ما يرفع هذا احلكم
. 1}َوُهَو َمَعُكم أَيـَْنَما ُكْنُتم{: مل يرد املعية بذاته بل بعلمه كقول الكتاب العزيز: فإن قالوا

  .فاسلكوا التأويل يف مجيع ظواهر اإلجنيل ترشدوا: قلنا
خربه، وعفوا أثره، وأدبوا من  2هلم النصارى رشدهم حملوا هذا الفصل من اإلجنيل ودرسوافلو أ

ينطق به، فإن الالفظ به إمنا يـَُعرض سّب إهلهم والتنقص من معبدوهم، وإنه فصل وخيم، والعار 
، عليهم يف نشره عظيم، إذ مضمونه أن اليهود املالعني والعبيد املدبرين عدوا على إهلهم، ورصدوه

وتوقعوا غرته، فقصدوه، فوضعوا أيديهم عليه ذليًال، وأناطوا به جوامع وكبوًال، ومل جيد إىل اإلفالت 
  .منهم سبيالً 

وهرب تالميذه عنه وأسلموه، فتناوله أعداؤه بيد القسر وتسلموه وساقوه بينهم حيمل جذعة    
طم، وتفل يف وجهه القيام والقعود من أسرياً، مث ُلطم حىت ُحطِّم، وأُرضع لبان اهلوان حىت ودَّ لو قُ 

  أراذل اليهود، فَنزل به من الدهش
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].4: سورة احلديد، اآلية. [}َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ { 1
  .1693، 701كما يف القاموس ص . حما من احملو، واإلحماء: عفا: درس 2
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يقصر يف األمل عن القتل والصلب، وأنه استسقاهم ) ب/1/132/ (والعطش والكرب ما ال 

  !.فسقوه خالًّ، وسأل البقيا فأمسعوه كًال، فصرخ على جذعه إهلي إهلي كيف تركتين؟ ماء
وصرح بالعبودية ال يتلقب وال يكتين، ومل يزل ينزع يف قوس النزاع حىت مرق سهم روحه، ولقد 
راموا كسر ساقيه كفعلهم برفيقيه، فُعجلت عليه منيته وأُبطلت عنه أمنيته، وأعول عليه أحبابه 



من الفرق أصحابه، وسأل الوايل جسده فدفن وتصدق عليه بالكفن، وهذه لعمرك َمَعرَّة  وتفرق
  !.يأنف العاقل من إلصاقها بكلبه، فكيف يلصقها بربّه؟

وما أرى ُملحق هذا الفصل بكتاب النصارى إّال قد جعل له اليهود ُجْعًال على إحلاقه، ولسُت 
زعموا أنه  - ثين عشر املشهود له بالزعامة يف احملشر أحد اال - أُبعد ذلك، فإن يهوذا األسخريوطي 

ارتشى على يسوع ثالثني درمهًا من اليهود حىت أنزل به من اهلوان ألواناً، وإذا كان هذا فعل يهوذا 
الذي هو أسىن من غريه وأفضل وأرمى عن قوس الصحبة القدمية وأفضل، وقد استمالته الدنيا فادَّرع 

  .الصحيحة) أ/1/133/ ( 1فحّل عقيد الفضيحة واستهواه اهلوى
  !.فما ظنك مبن مل يصحب املسيح ومل يلقه ومرض بداء احلسد فلم ينقه؟

فنسأل اهللا الذي شرفنا باإلسالم وعرفنا نبّيه عليه السالم أن يقطع عنا أشطان الشيطان 
  .ويصلنا بعباده الذين ليس له عليهم سلطان

ما رواه مىتَّ يف إجنيله قال : عوى القتل والصلبومن أدل الداللة على كذب النصارى يف د 
  اجليل الشرير: سأل اليهود املسيح أن يريهم آية فقال: "مىت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
َعاقد 1

ُ
عاهد: الَعِقيد وامل

ُ
  ).384القاموس ص : ر. (امل
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
ألن  - عليه السالم  1]يونس: [يعين: الّنيبّ  - الفاسق يطلب آية فال يعطى إّال آية يونان 

طن األرض ثالثة يونان أقام يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث لياٍل، وكذلك ابن اإلنسان يقيم يف ب
  .2"أيام وثالث ليالٍ 
وكذلك كذب وغلط بإمجاع نقلة اإلجنيل؛ ألنه ال خالف بينهم أن املأخوذ صلب : قال املؤلِّف

يف الساعة الثالثة من يوم اجلمعة، مث أنزل من يومه ذاك فدفن ليلة السبت، وأقام السبت كّله مدفوناً 
قام ليلة األحد، ومنهم من ذكر أنه قام يوم : قالمث طلب ليلة األحد بغلس فلم يوجد، فمنهم من 

  .األحد باكراً، وإذا كان األمر كذلك فلم يقم يف بطن األرض سوى يوم واحد وليلتني



مسائل مفحمات، تفحم من وردت عليه من ) ب/1/133/ (ولنذكر عشر : قال املؤلِّف
ِبَلها كفر باألمانة اليت هلم والصلوات النصارى، من ردَّها منهم كفر بالتوراة واإلجنيل والنبوات، ومن قَ 

  :ودين النصرانية مجلة
  :املسألة األوىل من العشر املفحمات 

هو  - األزيل خالق العامل ونافخ الروح يف حواء وآدم  - إن اهللا : هو أنا نسأهلم عن قول القائل
  .، أحّق ذلك أم باطل؟3إله واحد فرد حّي عامل قادر مريد مسيع بصري متكلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) يونسا(يف ص  1
  ).309ص : ر. (، وقد سبق بيان التناقض يف هذا اخلرب40، 12/39مىت  2
ا من ينتسب إىل مذهب األشاعرة وال يتعداها إىل غريها   3 هذه الصفات السبع اليت يؤمن 

شعري يؤمن بصفات االستواء والنزول واليد كاالستواء واليد والعني، مع أن اإلمام أبا احلسن األ
كتاب اإلبانةعن أصول :ر. (والعني، وغري ذلك مما تثبته اآليات القرآنية والسنة الصحيحة

  )الديانة،رسالةإىل أهل الثغر،وكالمهاأليب احلسن األشعري
سمى ، فت)احلياة، العلم، القدرة، اإلرادة، السمع، البصر، الكالم: (وأما هذه الصفات السبع

ا عندهم العقل مث النقل - 49أصول الدين ص : ر. (عند األشاعرة بصفات املعاين، وطريق إثبا
). ، للبغدادي وغري ذلك90، لإلسفرائيين، أصول ص 164، للرازي، والتبصري يف الدين ص 67

وقد تعرض السفاريين لتعريف كل صفة من هذه الصفات السبع، وذكر مذهب أهل احلّق فيها، 
  ).152- 1/131كتابه لوامع األنوار البهية : ر. (على املخالفني والّردّ 
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النصرانية وكفروا باألمانة والصلوات الثمانية اليت هلم، إذ سائر  إنه حّق، أبطلوا دين:فإن قالوا

  .فرق النصارى اليوم يدينون بعبادة ثالثة آهلة قدمية أزلية وإنسان من بين آدم ُيسمَّى يسوع النصارى



نؤمن باهللا األّب الواحد ضابط الكّل، ونؤمن : "فيقرؤون يف أمانتهم اليت هي أصل دينهم
احد يسوع املسيح اإلله احلّق الذي بيديه أتقنت العوامل وخلق كّل شيء، ونؤمن بروح بالّرّب اإلله الو 

  .هو واحد جّل وعال: فعبدوا ثالثة آهلة، والتوراة وسائر النبوات تقول". القدس الواحد احمليي
املالئكة ميدحونك بتهليالت مثلثة أيها : "ويقرؤون يف صالة هلم تعرف عندهم بصالة النوم

نظريك يف االبتداء وروح القدس مساويك يف الكرامة ) أ/1/134/ (نك مل تزل وابنك األّب؛ أل
فقد صرحوا يف األمانة اليت هلم والصلوات بعبادة ثالثة آهلة قدمية أزلية وإنسان من ". ثالوث واحد

  .بين آدم يسّمى يسوع املسيح وذلك مضاد لتوحيد الذي سلَّموا صحته
ر،كفروا بتوراة موسى وإجنيل عيسى ومزامري داود ونبوة أشعيا بل ذلك باطل وُكف:وإن قالوا
  .وسائر النبوات

يا موسى أنا اهللا رّبك ورّب آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد ذكرت : "قال اهللا يف التوراة
هكذا يقول لك إله : عهدي إلبراهيم، وقد عرفت ذّل شعيب مبصر، اذهب إىل فرعون، وقل له

يا رّب أنا أذهب إىل بين إسرائيل : وب أرسل شعيب يعبدين، فقال موسىإبراهيم وإسحاق ويعق
األزيل الذي مل : قل هلم: ما امسه؟ فقال اهللا تعاىل: فأقول الّرّب إهلكم أرسلين إليكم، فيقولون يل

  .1"يزل أرسلين إليكم
وب هذا امسي إله إبراهيم وإسحاق ويعق 2]أهيه الذي أهيه[إين أنا : "وقال اهللا تعاىل يف التوراة
  ".إىل األبد وإىل دهر الداهرين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، يف سياق طويل14- 3/6سفر اخلروج  1
  .3/15والتصويب من الّنّص يف سفر اخلروج ) أهيا شر أهيا(يف ص  2

  اجمللد األول
                                    

358  |496  
=========================================  

  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
إهلك فال يكن لك إله غريي فال تعبده ) ب/1/134/ (أنا اهللا : "وقال اهللا ملوسى يف التوراة

  .1"وال تسجد له وال تشبهه بشيء مما يف السماء وال مما يف األرض وال مما يف البحار



اعلم أين أنا اهللا وحدي وليس معي غريي، أنا أميت وأحيي وأنا : "عاىل يف التوراةوقال اهللا ت
وإفراد الباري بالوحدانية ونفي الشركاء يف التوراة كثري . 2"أقسم وأبرئ، وال ينجو أحد من يدي

  .جّدا
  .3"ال صاحل إّال اهللا الواحد: "وقال املسيح يف إجنيل مّىت 

إهلي إن احلياة الدائمة جتب للناس إذا علموا : "فع بصره إىل فوقوقال املسيح يف إجنيل يوحنا ور 
  .4"أنك الواحد احلّق الذي أرسلت املسيح

حني قال له اسجد يل وأعطيك مجيع ما يف العامل  - وقال أيضًا يف إجنيل مّىت جوابًا للشيطان 
  .5"أغرب عين يا شيطان، فإنه مكتوب للّرّب إهلك اسجد وله وحده اعبد: "- 

  .6"إين ذاهب إىل إهلي وإهلكم"ل يف إجنيل يوحنا وقا
  .7"إين مل آت ألعمل مبشيئيت بل مبشيئة من أرسلين: "وقال يف إجنيل يوحنا أيضاً 

  .8"إهلي إهلي ِملَ تركتين؟: "وقال يف إجنيل مرقس
لكن  ) أ/1/135/ (يا أبت إن أمكن صرف هذا الكأس عين فأصرها : "وقال يف إجنيل مىتِّ 

  .9"نت ال كما أشاء أناكما تشاء أ
  سأل املسيح: "وقال مرقس يف إجنيله   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4- 20/2سفر اخلروج  1
  .32/39سفر التثنية  2
  .18/18، لوقا 1017، مرقس 17، 19/16مىت  3
  .17/3يوحنا  4
  ).4(مىت اإلصحاح  5
  .20/17يوحنا  6
  .6/38يوحنا  7
  .15/34، مرقس 27/46مىت  8
  .26/43مىت  9
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ذلك اليوم ال يعرفها مالئكة السموات وال االبن يعرفها وال يعرف : عن يوم القيامة، فقال

  .1"سوى األّب وحده
  .2"اهللا مل يره أحد قط:"وقال يف إجنيل يوحنا يف الفصل األّول منه

  .3!"ِملَ تطلبون قتلي وأنا رجل كلمتكم باحلّق الذي مسعته من اهللا تعاىل؟: "وقال فيه لليهود
  .4!"مل متجدون الناس وال جتدون اهللا الواحد؟:"وقال لليهود أيضاً 
  .5"إّن رّبكم واحد فرد: "ّىت وقال يف إجنيل م

إن يسوع : يا بين إسرائيل امسعوا مقاليت: "وقال مشعون الصفا يف كتاب فراكسيس تأليف لوقا
  .6"الناصري رجل ظهر لكم من اهللا بالقّوة واأليد والعجائب اليت أجراها على يده

يه،ال إله إّال الّرّب اهللا ال ريب فيه، هو منجي من توّكل عل: "قال داود يف املزمور السابع عشر
  .وذلك يف املزامري كثري جّداً .7"وال عزيز مثله

أنا اهللا إهلك :امسع يا إسرائيل: "وقال داود يف املزمور التاسع واألربعني
  .8"أوخبك على ذبائحك وقودك أمامي يف كّل حني)ب/1/135/(لست

  .9"إنه ال إله إالّ واحد: "وقال فولس يف رسائله
كان يف األرض آهلة وأرباب كثري فإن إهلنا إله واحد،هو األب الذي منه كّل إن  : "وقال أيضاً  
  شيء

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13/32مرقس  1
  .1/18يوحنا  2
  .8/40يوحنا  3
  .5/44يوحنا  4
  ".ألن أباكم واحد الذي يف السموات: "، كاآليت23/9مىت  5
  .24- 2/22سفر أعمال الرسل  6
  .، بألفاظ مقاربة31 ،18/30مزمور  7
  .، وهذا املزمور منسوب إىل آساف رئيس الكهنة8، 50/7مزمور  8



  .8/4، ورسالته األوىل إىل كورنثوس 3/20، وإىل غالطية 31، 3/30رسالة إىل رومية  9
  اجمللد األول
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فمن زعم أن الذي ذكرناه ُكْفٌر فقد َكفر بتوراة موسى وإجنيل عيسى . 1"وحنن به تعاىل 
  .ونبوات األنبياء

  :املسألة الثّانية من العشر املفحمات 
جسم ذو حلم ودم وأعضاء وشعر  إنا نسأهلم عن هذا اإلله الواحد األزيل جّل وعال، أهو  

  وظفر أم يتنَـزَّه ويتقّدس عن ذلك؟
إن الباري يتقدس عن ذلك إذ هو خالق األجسام، أخرجوا املسيح من الربوبية إذ : فإن قالوا 

اإلجنيل يشهد من فاحتته إىل خامتته بأنه ذو جسد وحلم وشعر وظفر، ال يفارق املخلوقني يف شيء 
  .وال يباينهم يف هيئة

ذه النقائص أكذبتهم التوراة واإلجنيل والنبوات، قال اهللا تعاىل يف التوراةو   : إن وصفوا الباري 
/ ال تشبهوين بشيء مما يف السماوات فوق وال يف األرض أسفل وال يف البحار حتت وال بشيء "
ِمثِله َلْيَس كَ {: وغري ذلك وهو معىن قوله تعاىل. 2"مما يدّب من احلشرات واهلوام) أ/1/136(

  .3}...َشيءٌ 
  .4"ال إله مثل إهلنا: "وقال موسى يف التوراة 
واملسيح مما يف األرض وله أمثال وأشباه . 5"ال إله مثل إله بين إسرائيل: "وقال أيضًا فيها 

  .وأشكال
وذلك يقضي بنفي . 6"إن اهللا ال يأكل وال يشرب وال رآه أحد قط: "وقال املسيح يف اإلجنيل 

  .اجلسمية عنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6، 8/5رسالته إىل كورنثوس  1
  .20/4سفر اخلروج  2
  ].11: سورة الشورى، اآلية. [}َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ { 3



  .، بنحوه15/11اخلروج  4
  .10/17التثنية  5
  ).129ص : ر. (تقدم خترجيه 6

  اجمللد األول
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عليك توكلت يا رّب، فال أخزى أبداً، أنت إهلي وحافظي : "وقال داود يف املزمور السبعني 

  .1"، أنت صانع العجائب ال نظري لك يا قدوس إسرائيلوحصين الذي أجلأ إليه يف كّل حني
  :املسألة الثّالثة من املفحمات  
إنا نسأل النصارى عن الّرّب اخلالق األزيل إله إبراهيم وداود وسائر العامل، هل يفتقر إىل   

  الطعام والشراب فيجوع ويعطش وينام ويسهر وحزن ويفرح وميشي ويركب أم ال؟
ي عن هذه النقاائص تركوا القول بربوبية املسيح؛ إذ اإلجنيل من فاحتته إىل فإن قدَّسوا البار  

، وإن جوَّزوا ذلك على الباري جّل )ب/1/136/ (خامتته يشهد مبالبسة املسيح هلذه األمور 
  ".اهللا ال يأكل وال يشرب وال رآه أحد: "وعال كفروا باإلجنيل واملزامري، قال املسيح يف اإلجنيل

أنا اهللا إهلك لست أوخك على : امسع يا إسرائيل: "2يف املزمور التاسع واألربعنيوقال داود  
ذبائحك وقودك أمامي يف كّل حني، ال أقبل ثريان بيتك وال جداء غنمك؛ ألن يل مجيع حيوان الّرب 
وطري السماء ووحش الصحاري، وأحسن احلقول معي، يل الدنيا وما فيها، ال آكل حلوم الثريان وال 

  ".دّم املعّز، أذبح ذبيحة املسيح، وأويف للعلي نذورك، وادعين يف يوم شدتك أنقذك أشرب
  .3"إن حارس بين إسرائيل ال تأخذه سنة وال نوم: "وقال داود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1- 71/1مزمور  1
كما   ، وليس إىل داود)آساف(، وينسب هذا املزمور إىل 15- 50/7ورد الّنّص يف مزمور  2

  .ذكره املؤلِّف
  .121/4مزمور  3

  اجمللد األول
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م عليه فضل عظيم بشهادة نّيب اهللا فمن زعم أن الباري مفتقر إىل هذه األمور فللحيوان البهي
  .1"عرف الثور واحلمار َمن مالكه ومل يعرف بنو إسرائيل إهلهم: "أشعيا حيث يقول يف نبوته
موافق لقول اهللا تعاىل يف ". ال آكل حلوم الثريان وال أشرب دماء املعز: "وقول داود عن اهللا

. }َها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكمَلْن يـََناَل اَهللا حلُُومُ {): أ/1/137(الكتاب العزيز 
سورة . [}َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن رِّْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن ُيْطِعُمون{: وقوله تعاىل].37: سورة احلّج، اآلية[

  ].57: الّذاريّات، اآلية
  :املسألة الرّابعة من العشر املفحمات

 أزله إله ثاٍن أو ثالث يشاركه يف الربوبية ويساويه يف األلوهية أم إنا نسأهلم هل كان مع اهللا يف
  !.مل يزل سبحانه واحداً بغري ثاٍن وثالث؟

مل يزل واحدًا فردًا وافقوا امللة احلنيفية، وفارقوا دين النصرانية حيث يقرؤون يف : فإن قالوا
ا صالة السحر نا واقبل تضرعنا، تعالوا نسجد أيها املسيح ارمح: "الصالة األوىل وهي اليت يسّمو

ملسيح إهلنا، أيها الّرّب املسيح حامل خطايا العامل ارمحنا أيها املسيح، أنت وحدك القدوس املتعايل 
  ".بار كّل يوم إىل األبد

قال اهللا تعاىل يف . بل كان معه يف أزله آهلة أخرى،أكذبتهم التوراة واإلجنيل والنبوات:وإن قالوا
يف البدء خلق اهللا السماء واألرض، : " - ويسمى سفر اخلليقة  - ر األّول منها التوراة يف السف

خاوية غري مرئية،والظلمة غاشية وجه الغمر، روح اهللا يوف ) ب/1/137/ (وكانت األرض خالية 
ليكن كذا ليكن كذا، إىل أن أكمل سبحانه خلق السماء واألرض وما فيها : على املياه، فقال اهللا

  .2"مث خلق آدم وخلق منه حواء زوجتهيف ستة أيام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/3أشعيا  1
  ).1(سفر التكوين اإلصحاح  2

  اجمللد األول
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  فما قتل وما صلب يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب: الباب اخلامس
فالتوراة من فاحتتها إىل خامتها مصرحة بوحدانية اهللا تعاىل، وأنه ليس معه إله غريه، وأنه مستبد 

  .باخللق واالخرتاع
وكّلم اهللا . "3"وكّلم اهللا نوحاً ."2"وكّلم اهللا قايني."1"وكّلم اهللا آدم:"وقال التوراة

  .كّل ذلك بلفظ الوحدة ونفي الشركاء.4"موسى
إهلي، أّي إله يف السماء أو يف األرض يعمل مثل : "قال موسى يف السفر اخلامسوقد 
احرتسوا واحتفظوا بنفوسكم : "وقال موسى يف هذا السفر وهو يوصي بين إسرائيل. 5"أعمالك؟

جداً، فإنكم مل تروا شبهًا يف اليوم الذي كلمكم اهللا ورأيتم جمده، إياكم أن تبعدوا آهلة معمولة من 
احلجارة وغريها، فحينئٍذ تطبون اهللا فال جتدونه، أقبلوا يا بين إسرائيل إىل اهللا رّبكم اخلشب و 

ألن اهللا رّبكم ) أ/1/138/ (وجده،واعبدوه،ووّحدوه،جتدونه إذا طلبتموه من كّل قلوبكم وأنفسكم
وإهله، واعملوا  إله رحيم ال خيذل وال ُيسلِّم من َعَبده ووحََّده وعلم أنه ال إله غريه هو رّب كّل شيءٍ 

  .6"أن اهللا هو إله يف السماء فوق ويف األرض أسفل وليس إله سواه
احفظوا ما آمركم به، وال حتيدوا عنه ميينًا وال : "وقال اهللا تعاىل يف هذا السفر من التوراة   

ا إله ربّنا واحد فأحبوه من كّل قلوبكم وأنفسكم وأ موالكم، مشاًال، بل سريوا يف الطريق اليت أمركم 
واكتبوا ذلك يف قلوبكم، وتكلموا به إذا سافرمت أو أقمتم أو رقدمت وشّدوه على أبدانكم، وليكن 

  َمْيَسماً بني أعينكم،
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3، 2(سفر التكوين اإلصحاح  1
  ).4/6(سفر التكوين اإلصحاح  2
  ).7، 6(سفر التكوين اإلصحاح  3
  ).4، 3(صحاح سفر التكوين اإل 4
  .3/24سفر التثنية  5
  .، يف سياق طويٍل وقد أورده املؤلِّف خمتصراً 39- 4/15سفر التثنية  6
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  ل وما صلبيف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قت: الباب اخلامس
واّتقوا اهللا وإيّاه فاعبدوا، وبامسه فاقسموا، وال تعبدوا . بيوتكم وأبوابكم 1]قوائم[واكتبوا على 

  .2"آهلة أخرى، فاهللا رّبكم إله غيور
إن دعاك قريبك أو صديقك إىل عبادة إله غري اهللا فاقتله وال حتنن عليه : "وقال اهللا يف التوراة

  .3"يس معي غرييوال ترمحه، أنا اهللا وحدي ول
أّول الوصايا كّلها : يا معلم، ما أّول الوصايا؟ فقال املسيح: "وقال رجل للمسيح يف اإلجنيل

كّل قوتك، ) ب/1/138/ (امسع يا إسرائيل، الّرّب واحد، أحبب الّرّب إهلك من كّل قلبك ومن 
  .4"ففي هذا مجيع نواميس األنبياء

أنت اإلله احلّق وحدك الذي أرسلت : ه إىل السماءورفع رأس: "وقال املسيح يف إجنيل يوحنا
  .5"أنا اهللا األّول، أن اهللا اآلخر وليس معي غريي: "وقد قال يف النبوات". يسوع

فمن زعم أن مع اهللا تعاىل غريه فقد كفر مبا تلوناه من كتب اهللا، وصار ال مسلمًا وال يهودياً 
  .إلسالم أو السيفوال نصرانياً، ومن صرّح بذلك مل يقبل منه سوى ا

  :املسألة اخلامسة من العشر املفحمات
إن نسأل النصارى عن الّرّب األزيل جّل وعال، هل جيوز أن يُقهر ويُغلب ويُقتل وُيصلب أم 

  ال؟
يا : "فإن نّزهوا الباري عن ذلك أبطلوا قوهلم يف املسيح، إذ يقرؤون يف صالة الساعة السادسة

ق الُعْهدة املكتوب فيها خطايانا وخّلصنا، يا من ُمسِّر على من ُمسِّرت يداه على الصليب خر 
م  الصليب وبقي حىت لصق دمه عليه، قد أحببنا املوت ملوتك، نسألك يا اهللا باملسامري اليت ُمسِّرت 

  ".َجنَِّنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والتصويب من الّنصّ ) معاقم(يف ص  1
  .15- 6/4، 33- 5/31سفر التثنية  2
  .11- 13/6سفر التثنية  3
  .30- 12/28مرقس  4
  .44/6سفر أ شعيا  5
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
إذ التوراة ) أ/1/139/ (عاىل أكذبتهم التوراة واإلجنيل واملزامري، وإن جّوزوا ذلك على اهللا ت

منها أن اهللا أنزل الطوفان، وأهلك اجلبابرة والفراعنة والطغاة والنماردة  1تشهد يف السفر األّول
وسائر امللوك من بين آدم وكّل ذي روح من احليوان البهيم وغريه، وكذلك تشهد أّن اهللا َغرَّق فرعون 

، ومل يـُْقهر سبحانه ومل يغلب بل هو القاهر 2ستمائة ألف فارس يف البحر يف ساعة واحدة وهو يف
  .الغالب جّل وعال

". ال صاحل إّال اهللا الواحد، وال يعلم يوم القيامة سوى اهللا وحد: "وقد قال املسيح يف إجنيله
  .ن قول اجلاهلني علّواً كبرياً فمن أحلق باهللا شيئاً من هذه النقائص فقد افرتى على اهللا، تعاىل اهللا ع

ال إله إّال اهللا، ال عزيز مثل إهلنا، الذي َعلَّم يدي القتال، : "قال داود يف املزمور السابع عشر
وشّدد ذراعي مثل قوس النحاس، ميينه نصريت، أطلب أعدائي فأدركهم، عّضدي يف احلرب، بقوته 

هم رأساً على  جعل الذين قاموا علّي حتيت، سحق أعدائي مثل الرتاب ومثل طني الطرق أطؤهم، صريَّ
  .3"الشعوب

  :املسألة الّسادسة من العشر املفحمات
إنا نسأل النصارى عن ما تضمنه اإلجنيل من أقوال املسيح وأقوال تالميذه فيه أحّق هو أم 

  باطل؟
ا باطلة كفروا باملسيح، وساووا يف ذلك اليهود واجملوس وغريهم   .فإن زعموا أ

ا حّق وصدق، اعرتفوا بعبودية املسيح ونبوته ورسالته: قالواوإن       إ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).8، 7(سفر التكوين اإلصحاح  1
  ).14(سفر اخلروج اإلصحاح  2
  .43- 18/31املزمور  3
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
وقال ". أنا ذاهب إىل إهلي وإهلكم: "أسوة غريه من األنبياء واملرسلني، إذ قال املسيح يف إجنيله

  ".إَهلي إهلَِي ِملَ تركتين؟: "املسيح فيما حكوا عنه
ر وتعمَّد وصام وصلى وتعبَّد وأخلف إىل العلماء يف وال خالف بني النصارى أن املسيح تطهَّ 

إن آباءنا سجدا يف هذا اجلبل، فكيف : وفاوضته امرأته من السامرة فقالت له: "طلب العلم وتردد
. 1"يا هذه أنتم تسجدون ملا ال تعلمون، وحنن نسجد ملن نعلم: تقولون أنتم إنه أورشليم؟ فقال
َقاَل ِإينِّ َعْبُد اِهللا {: ًا يعبده، وذلك مقصد لقوله تعاىل حكاية عنهأخربها أن له ربًّا يسجد له وإهل

  ].30: سورة مرمي، اآلية. [}آتَاِينَ الِكَتابَ 
: إن املسيح حني دخل أورشليم وارّجتت املدينة لدخوله، قال الناس: "وقد قال مىتَّ يف إجنيله

  .2"هذا يسوع النيب الذي من ناصرة اجلليل
صحب يسوع بعد قيامه رجلني، ومها يتحدثان يف أمره، . "إجنيله)أ/1/140/(وقال لوقا يف

فأقّرمها ومل ينكر . 3"يسوع الناصري كان رجًال نبّيًا قويًّا باألعمال: من تذكران؟ فقاال: فقال هلما
  .عليهما

  لقد قام فينا نيبّ : ملا أحيا يسوع املسيح ابن األرملة وسّلمه إىل أمه، قال الناس: "وقال لوقا
  .ومل ينكره عليه السالم. 4"كرمي، وتعاهد اهللا شعبه بصالح، فذاع ذلك يف اليهودية

  .5"هذا الّنّيب حّقاً : كان الناس إذا مسعوا كالم املسيح ورأوا وجهه قالوا: "وقال بوحنا يف إجنيله
: اخرج من هاهنا، فإن هريودس يريد قتلك، فقال: قال الفريسيون ليسوع: "وقال لوقا   

  وا وقولوا له إين أقيم هاهنا اليومامض
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22- 4/19يوحنا  1
  .11- 21/10مىت  2
  .19- 24/13لوقا  3
  .17- 7/12لوقا  4
  .7/40يوحنا  5
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  .2"ويف اليوم الثالث أكمل ألنه ال يهلك نيب خارجاً عن أورشليم 1]وغداً [
إن املسيح ملا أطعم من حوتني ومخس خبزات مجًا عظيماً، قال : "وقال يوحنا حبيب املسيح

  .3"حّقاً إّن هذا هلو الّنّيب اآليت إىل العامل: الناس
فإن صّدق النصارى أقواله وأقوال تالميذه فقد اعرتفوا بعبوديته ونبوته، وإن ردوا أقواله كفروا به 

  ).ب/1/140/ (مجلة، وساووا يف ذلك سائر الكفار
  :املسألة السابعة من العشر املفحمات 

ح إن نسأل النصارى عن يسوع املسيح، هذا الذي يّتخذونه إهلًا مع اهللا، هل كان آدم ونو 
م يعرفونه أم ال؟   .وإبراهيم وموسى وهارون وأهل مللهم يف زما

م ما كانوا يعرفونه فقد أزروا على من ذكرنا من أنبياء اهللا وأهل صفوته وشهدوا  فإن زعموا أ
م يسوع املسيح الذي ال يصّح التوحيد دون معرفته   .عليهم بالكفر الصريح، إذ كانوا ال يعرفون رّ

م  : وإن قالوا م، إذ ليس فيها إ م وخالقهم، أكذبتهم كبتهم ونبوا كانوا عارفني به أنه هو رّ
شيء من هذا القبيل، وأزروا على املسيح وعلى تالميذه وخطوؤهم يف أقواهلم، إذ خياطبون املسيح 

وكيف يكون املسيح رّب موسى . بلفظ العبودية والنبوة والرسالة كما تقدم يف بايب عبوديته ونبوته
اعلموا أن اهللا أرسل : "اهيم وَمن ذكرنا ومشعون الصفا رئيس احلوريني يقول يف رسالته إىل إخوانهوإبر 

  .5"اعلموا أن املسيح رجل جاءكم من اهللا بالقوة واأليد؟: "ويقول. 4"إليكم يسوع املسيح
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ولعل الصواب ما أثبته) وغد(يف ص  1
  .33- 13/31لوقا  2
  .14- 6/10يوحنا  3
  .2/26سفر أعمال الرسل  4
  .24- 2/22سفر أعمال الرسل  5
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
: ويعّمده باملاء ويقول حني رآه) أ/1/141/(ًا وإهلًا واملعمداين يغسله فكيف يكون املسيح ربّ 

  !.هذا الذي قلت لكم إنه يأيت بعدي وهو أقوى مّين؟
إن املسيح يكون كاهنًا مؤّيداً : "وكيف يكون املسيح إهلًا لداود وغريه، وداود يقول يف مزامريه

  .1!"، خادم البيت املقدس؟"ملكي صادق"من اهللا يشبه 
إنه : وقال فولس. 3، وإنه أفضل من سليمان2إنه أفضل من يونس بن مّىت : قد قال املسيحو 

  .4أفضل من موسى بن عمران
فهذه األقوال من املسيح ومن خيار أصحابه ومن بينا عليه من األنبياء دليل على كذب 

  .النصارى
  :املسألة الثامنة من العشر املفحمات 

  ملا زلَّ وهفا، هل اسرتجع وتاب وأقلع وأناب أم ال؟إنا نسأهلم عن آدم عليه السالم 
ا مصرحة بأنه حني أسف وندم  فإن زعموا أن آدم مل يتب، أكذبتهم الكتب اليت بأيديهم، فإ

  .جلأ إىل اهللا، وتاب اهللا عليه
فال حاجة إذًا إىل قتل املسيح وصلبه إذ : قيل هلم - وال بُدَّ هلم من ذلك  - وإن اعرتفوا بتوبته 

  .اجلريرة، وال تدع على التائب صغرية وال كبرية 5]متحو[وبة الت
إنه ال بُدَّ من قتل املسيح، فالتوبة ال أثر هلا بل حال التائب بعد التوبة النصوح حاله :فإن قالوا

  ).ب/1/141/ (قبل التوبة يف مالبسة القبيح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6/20، 5/6،10يف رسالته إىل العربانيني ،وقد استشهدبه بولس5، 110/4مزمور 1
  .12/41مىت  2
  .12/42مىت  3
  .3/3رسالته إىل العربانيني  4
  .والصواب ما أثبته) متحوا(يف ص  5
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  يه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلبيف أن املسيح عل: الباب اخلامس
  .فالقول بصّحة التوبة ينفي القول بالقتل والصلب، والقول بالقتل والصلب ينفي صّحة التوبة

  :املسألة الّتاسعة من العشر املفحمات 
  إن نسأل النصارى هل يوصف الباري سبحانه باجلهل بالغيب أم ال؟

اإلجنيل وسائر كتب التـَّْنزِيل تشهد بأنه تعاىل عامل فإن وصفوه بذلك جتاهلوا، إذ التوراة و 
َأالَّ يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف {باملغيبات، حميط مبا حتت ختوم األرضني إىل أعلى السموات، 

  ].14: سورة تبارك، اآلية. [}اخلَِبري
ُسئل "ربوبية املسيح إذ إنه ال يصلح َمن هذا حاله للربوبية تركوا ما يهتفون به من : فإن قالوا

. 1"ال أعرف يومها وال ساعتها وال يعرفها إّال اهللا وحده: عليه السالم عن القيامة وعن يومها فقال
منذ كم : قال عليه السالم لرجل"و. 2"أين دفنتموه؟ - أخيت ألعازر حني مات  - قال ملرمي ومرثا "و

ا مثرة فدعا عليهاقصد شجرة تني ليصيب منها، "و. 3"أصاب ابنك هذا املرض؟ . 4"فلم جيد 
ا"و   .5"جاءته الكنعانية مؤمنة به، فلم يعلم بإميا

فهذا مصرح بأن املسيح عليه السالم ال يعلم إّال ما علمه اهللا ربّه وإهله، ويف ذلك تكذيب 
إن املسيح إله حّق وإنه خالق كّل شيء، : "إذ يقولون) أ/1/142/ (لقوهلم يف األمانة اليت هلم 

ه بيديه أتقنت العوامل، فإن كانت األمانة صحيحة فقد كذب اإلجنيل، وإن كان اإلجنيل صحيحاً وإن
  .فقد كفر من عقد هلم هذه األمانة، اليت هي يف احلقيقة فساد األمانة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13/32مرقس  1
  .34، 11/33يوحنا  2
  .9/21مرقس  3
  .11/13، مرقس 21/19مىت  4
  .28- 15/21ىت م 5
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  :املسألة العشرة من املفحمات
درة على خالص آدم وذريته، دون قتل إنا نسأل النصارى، هل كان الباري تعاىل يوصف بالق

  املسيح وصلبه والتنكيل به أم ال؟
ال يقدر على ذلك، جعلوا اهللا مضطرًا مدفوعًا إىل قتل املسيح، عاجزًا عن خالص : فإن قالوا

إن اهللا خلق العامل مبا : "عباده إّال بذلك، وأكذبتهم التوراة واإلجنيل وسائر كتب التـَّْنزِيل، إذ يقول
ا يـَْفَعُل َوُهم ُيْسأَُلون{: عل من ذلك ما شاء وأرادفهي، وف : سورة األنبياء، اآلية. [}َال ُيْسَأل َعمَّ

23.[  
وإن وصفوا الباري بالقدرة على ذلك َجوَّروه ونسبوه إىل احليف على املسيح، وذلك يفسد 

  .عليهم القول بالتحسني والتقبيح
  :لبهدعوى للنصارى يف ما يرومونه من قتل املسيح وص 

زعموا بأمجعهم أن آدم ملا ختطى ما أُمر به وزّل استحّق العقاب، فلما توجه عليه العتاب    
أسفًا على خمالفة ربّه، فرمحه اهللا ولطف له وفداه بابنه ) ب/1/142/ (أشفق من ذنبه وتقطع 

ن آدم، املسيح، فكان كّل ما نزل باملسيح من ضرٍب وإذالٍل وصلٍب وموٍت إمنا هو فداء وقضاء ع
فضرب عوضًا من رفاهية آدم، وأهني بدًال من عّزه الذي أمله باخللود يف اجلنة، وصلب على خشبة 
لتناوله الشجرة، وُمسِّرت يداه المتداد يد آدم إىل الثمرة، وسقي املرَّ واخلل عند عطشه الستطعام آدم 

 قتل املسيح، فاقتضت حالوة ما أكله، ومات بدًال عن موت املعصية الذي كان آدم يتوقعه لوال
حكمة اهللا األزيل أن ال يعذب عبده آدم لوجود التوبة النصوح الصادرة منه، وأن ال يُهمل جماناً 
فيقع اخلُلف يف خربه، وذلك رمحة من اهللا ولطف آلدم وبنيه وإظهار الشرف للمسيح، إذ جعله  

  كبش قربان العامل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  23:ءسورة االنبيا1
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
  .1بأسره فصرب املسيح ومل ينازع، واستسلم ومل يدافع، فهذه هي احلكمة يف قتل املسيح وصلبه

أليس قد وافقتم على أن آدم ملا ورد عليه العتاب اسرتجع وتاب وأقلع : واجلواب أن نقول
أنفت التوبة من ذنبه حّىت يقتل املسيح ) أ/1/143/ (وأناب؟ وإذا كان األمر كذلك فأّي شيء 

  !.ِفَداَء عنه؟
يتقّدس عن والتائب من الذنب كمن ال ذنب له فصار قتل املسيح عبثاً، والّرّب يتعاىل و    

العبث، وليس قوله تعاىل آلدم نصاً، بل هو ظاهر يدخله النسخ والتخصيص والدليل عليه أنه لو 
إن عصيتين عّذبتك إّال أن تتوب، لقبله الكالم ومل ينب عنه، ولُعدَّ كالماً : وصله بالكالم وقال

هكذا كّل ظاهر فإنه يرد حسناً، وإمنا ترك الزيادة فلم يصلها بالكالم ليكون أدعى إىل االنكفاف، و 
  مطلقاً بلفظ يوهم التأبيد مث جييئ الناسخ واملخّصص فيبّني أن املطلوب وقتاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
االعتقاد بصلب : هذا هو األساس الثاين من أسس العقيدة النصرانية املنحرفة، وهو بإجياز 1

  .إىل ذريته من بعدهاملسيح تكفرياً عن خطيئة آدم اليت انتقل إمثها 
اإلسالم والنصرانية احلّقة ص : (ومنشأ هذه العقيدة يُبينه لنا أرنست ذي بولس األملاين يف كتابه

إن مجيع ما خيتص مبسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات وخمرتعات بولس : "، إذ يقول)142
ه من الذين مل يروا املسيح، ال من أصول النصرانية األصلية   .اهـ ".ومن شا

: ويضيف املؤرخ ول ديورانت بأن عوامل عديدة قد أوحت إىل بولس بتلك العقيدة، منها
انقباض نفس بولس وندمه بالصورة اليت استحال إليها املسيح يف خياله، وتأثره بالفلسفة األفالطونية 

لوثنية يف التضحية وتأثره كذلك بالطقوس ا. والرواقية اليت تنبذ املادة واجلسم واعتبارمها شرًّا وخبثاً 
الفدائية للتكفري عن خطايا الناس، وتلك عقيدة موجودة عند الوثنيني يف مصر وآسيا الصغرى 

ا بين اإلنسان قصة احلضارة : ر. (وبالد اليونان اليت تؤمن باآلهلة اليت ماتت لتفتدي مبو
  ).، بتصرف265- 11/263

ا يف العقول وال ا كانت من أهّم والستحالة هذه العقيدة ووضوح بطال فطر السليمة فإ
: األسباب اليت أّدت باملهتدي عبد األحد داود إىل اعتناقه اإلسالم ونبذه النصرانية وتأليفه كتاب

  ).اإلجنيل والصليب(
، وما بعدها، لعبد الرمحن البغدادي، 278الفارق بني املخلوق واخلالق ص : للتوسع، ر(

تاب العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية ص ، وك127- 124، 10- 6اإلجنيل والصليب ص 



، 162- 131، وما بعدها لألستاذ حمّمد طاهر التنري، وكتاب املسيح إنسان أم إله ص 57- 48
  ...).املهتدي حمّمد جمدي مرجان، وغري ذلك
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
قد انقضى ومضى وأنه ليس مسرتسًال أبداً، فهو سبحانه توعد آدم إّال أن يتوب وقد تاب، 

  .والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، فال معىن بعد ذلك لقتل املسيح
ذي تّدعونه، أليس هو استدراك مصلحة األداء، وهو أخربونا عن هذا القضاء ال: مث نقول هلم

  !.أن يأيت القاضي مبثل ما فـَوَّت؟
فالذي فـَوَّته آدم هو االنكفاف عن األكل، وقد قضاه املسيح بصومه : قلنا. نعم: فإذا قالوا

بلياليها كما حكيتم عنه يف اإلجنيل، ويف ذلك قضاء ملا ) ب/1/143/ (ووصاله أربعني يومًا 
م؛ ألنه من جنس األداء املَفوَّت فال حاجة إىل قتل املسيح إذ هو خارج عن جنس األداء ضّيعه آد
  .املضيَّع

اخللود يف النريان أبدًا وهو أعظم املوتتني، : إن آدم وجب عليه موت املعصية، وهو: فإن قالوا
  .فجاء موت املسيح قضاء عن ذلك املوت فصار من جنسه

موت املسيح من جنس موت آدم لكان املسيح قد أماته اهللا هذا باطل؛ ألنه لو كان : فنقول
 - موت اخلطيئة، فكان يكون خملدًا يف دركات النار بدًال عن آدم، فأما إذ مات موت الطبيعة 

فبطل ما !!. فكيف جعلتم موتاً ال بقاء له مكافئاً ملوت ال انتهاء له؟ - ينقضي عن صاحبه وشيكاً 
م بطل قتل املسيح إذ صار ساذجًا عن املعىن، فارغًا من الفائدة عوَّلتم عليه، وإذا بطلت دعواك

  .والّرّب يتعاىل عن العبث
أليس ولد الصُّلب أوىل من ولد االبن، وولد البنت يف ا ملرياث وكثري من : مث نقول هلم   

  ومن 1أحق من شيث) أ/1/144/(األحكام،فما الذي أصار املسيح على بـُْعِده
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ولد بعد قتل هابيل . ، ابن آدم)معني أو بديل: (اسم سامي معناه: شيث عليه السالم 1
  ).531، قاموس ص 5/3تكوين : ر. (سنة 912فكان بديًال عنه، وقد عاش 



فلما مات آدم عليه السالم قام بأعباء األمر : "1/57قال اإلمام ابن كثري يف قصص األنبياء 
: ر. (ليه السالم، وكان نبّيًا بنص احلديث الذي رواه ابن حبان يف صحيحهبعده ولده شيث ع
إن اهللا أنزل مائة صحيفة : "عن أيب ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) 53موارد الظمآن ص 

  .اهـ..." وأربع صحف، على شيث مخسني صحيفة
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
ذا الفداء والقضاء؟ فإن قالوا املسيح هو ابن اهللا ومل يصلح لفداء اخلالئق وخالص : يف درجته 

  .األمم سواه
أليس إسرائيل : مث نقول. اهللا يف جنايته ليس من العدل أن جيين ابن آدم فـَيـُْقَتل ابن: قلنا

عندكم يف التوراة هو بكر اهللا، والِبْكُر أوىل وأفضل عند أبيه من غري البكر، فهال فداه به ومل يدع 
  !.الناس يف العذاب إىل حني جميء املسيح؟

هو ابن اهللا، فكيف  2هو اهللا األزيل، وعند أخرى 1إن املسيح عند طائفة منكم: مث نقول
َا{و!. قيم أن يقتل اهللا نفسه أو ابنه بدًال عن عبده؟يست سورة . [}اهللا يـَتَـَوىفَّ اَألنـُْفَس ِحَني َموِ

  !.فكيف يتوّىف نفسه، فيّتحد القاتل والقتيل فيكون قاتًال قتيًال؟]. 42: الزمر، اآلية
عبد وأشفق أرأيتم لو أّن رجًال أمر عبده بأمر فخالفه فغضب عليه وتوعده فخافه ال: مث نقول

من عقوبته وراجع خدمته ومشّر يف مرضاته فعطف عليه مواله فرمحه، مث عمد إىل ولد نفسه فقتله 
  !.هذا فداؤك، أكنتم تعدونه حكيماً؟: وصلبه على أعلى جذع، مث التفت إىل عبده فقال

سورة . [}ُشبَِّه َهلُم َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلَكِ◌ن{: ألستم عبتم قول ربّنا جّل امسه: مث نقول
وزعتم أن ذلك ظلم وحيف ال يليق باحلكمة؟ فكيف نسيتم نفوسكم ]. 157: النساء، اآلية

! وجوَّزمت أن يقتل اهللا املسيح ويصلبه وينكل به فداء عن آدم، ومل جتعلوا ذلك ظلماً وحيفاً؟! هاهنا؟
  .واجلور ال جيوز على الولد كما ال جيوز على العبد واألجنيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهم طائفة اليعقوبية كما سيأيت بيانه يف الباب السابع 1
  .وهم طائفة النسطورية، كما سيأيت بيانه 2
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  السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلبيف أن املسيح عليه : الباب اخلامس
هو أن يأيت القاضي مبثل ما  - أليس جيب أن يكون القضاء متصورًا بصورة األداء : مث نقول

واملسيح عندكم ليس مثل آدم؛ ألن آدم إنسان حمض واملسيح ليس حمضاً بل قلتم إنه عبارة  - فات 
  .قتله ما يقضي عن آدم عن الهوت وناسوت اّحتدا، وإذا كان األمر كذلك فليس يف

  .هذا مبثابة َمن عليه درهم، فقضى درمهاً وديناراً، فإن ذلك يـَُعدُّ من حسن القضاء: فإن قالوا
بل ذلك مبثابة َمْن عليه صوم فقضاه بصالة أو زكاة ال يكون . هذا خطأ يف التمثيل: قلنا

حمض ) أ/1/145/ (سان قضاء، وإذا كان املسيح ليس إنسانًا حمضاً، فكيف يكون مكائفًا إلن
  !.وآدم صرف؟
مب تنكرون على من يزعم أن الذي ُفِدي به آدم إمنا هو هابيل ابنه لُصلبه فإنه : مث نقول

  :وهذا أوىل لوجهني!. استسلم للقتل فحصلت له الشهادة وألبيه الفداء؟
ملسيح أنه من جوهر أبيه آدم، فهو إنسان حّق من إنسان حّق من جوهر آدم، فأما ا: أحدمها

  .فهو عندكم إله حّق من إله حّق من جوهر اهللا كما عقدمت يف أمانتكم
ابيل املبادرة إىل خالص اخلالئق من اجلحيم، ويف الفداء باملسيح : والوجه الثاين أن يف الفداء 

  .1بقاء آدم وذريته يف العذاب مخسة آالف سنة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

على أن املسيح صلب تكفريًا عن خطيئة آدم اليت انتقل إمثها إىل  بناء - يعتقد النصارى  1
كانت تتعذب يف   - قبل املسيح  - أن أرواح الناس مجيعًا مبا فيهم األنبياء والرسل  - ذريته من بعده 

نار جهنم إىل أن صلب املسيح ومات ودفن ونزل إىل اجلحيم فأخرج منها أرواح آدم وذريته، مث يف 
، وما بعدها، حتفة األريب 353قانون اإلميان ص : ر. (م املسيح من األمواتاليوم الثالث قا

ويعتمد النصارى يف اعتقادهم ذلك على ما ورد يف نّص قانون إميان الرسل ). 150للرتمجان ص 
  .م325، الذي كان من قرارات نيقية املشهور سة )األمانة(

يها أّي نّص يف األناجيل األربعة املعتمدة ويتملكنا العجب إذا عرفنا أن تلك العقيدة ال يشري إل
وهو أحد رؤساء اليهود الذين آمنوا  -  17/13) نيكودمي(لديهم، وإمنا وردت يف إجنيل نيقودميوس 



املسيح يف مصادر العقائد : ر. (وهذا اإلجنيل من ضمن األناجيل املرفوضة من النصارى - باملسيح 
  ).علّي وايف. ، د106، األسفار املقدسة ص 309- 306املسيحية ص 

ومما ال شّك فيه أن القول بنزول املسيح إىل جهنم وختليص أرواح الناس واألنبياء والرسل 
السابقني منها إمنا هو زيغ وضالل وكفر، فإنه ال يعقل أن يكون األنبياء والصاحلون يف نار جهنم، 

ايتهم سواء مع الظاملني والفاسدين يف  وإّال فما الفائدة أن يسعى الناس ليكونوا صاحلني إذا كانت 
]. 18: سورة السجدة، اآلية. [}أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا ال َيْستَـُوونَ {!!!. نار جهنم؟

على لسان املسيح أن  25- 16/23وكيف يكون األنبياء يف اجلحيم وقد بّني لوقا يف إجنيله 
  !!.نعيم بينما يتلظى األشقياء يف نار اجلحيم؟املوتى من الصاحلني ينتقلون فوراً إىل ال
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  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
فإنكم توجبون على اهللا تعاىل رعاية األصلح  أوىل والسيما على أصلكم،) ابيل(وكان الفداء 

لعباده، وليس من الصالح فضًال عن األصلح أن يعاقب اهللا عبيده آالفاً من السنن وله مندوحة عن 
  .ذلك

فإذا ! ألستم رويتم عن توراتكم أن اهللا كان قد فدى ولد عبده إبراهيم بذبح عظيم؟: مث نقول
أم ) ب/1/145/ (ه أزكى لديه وأعّز عليه من ولده املسيح أفكان ولد عبد: قلنا هلم. بلى: قالوا

وقد رويتم لنا ما يدل ! إنه أعوزته الغنم فلم يقدر على رأس يذحبها ويريح العامل من الفتنة؟: تقولون
: على أن الباري سبحانه صان املسيح عن شّر أعدائه، ومحاه من القتل واإلهانة اليت ذكرمت يف التوراة

. 1"إىل إبراهيم بذبح ولده، فلما عزما على امتثال أمر اهللا لطف اهللا هلما وفدى الولدإن اهللا تقدم "
وتعقب ذلك األمر احلزم واحلكم احلتم رمحة لعبده، وإذا كان ذلك جائزًا يف حكمه فلعل اهللا تعاىل 

ا أمره اهللا قد أمر املسيح يف حّق نفسه مبا أمر به إبراهيم يف حّق ولده فاستسلم املسيح وانتهى إىل م
  .به وصار خيرب بذلك تالميذه كما كان إبراهيم خيرب به ولده

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أن اهللا تعاىل قال إلبراهيم : "يف سياق طويل وقد ورد فيه). 22(سفر التكوين اإلصحاح  1

، فقد وهذا النص مما ُيظهر حتريف اليهود ويفضحهم...". خذ ابنك وحيدك الذي حتبه إسحاق



أضاف اليهود اسم إسحاق يف النص ليدعوا بأنه هو الذبيح وليس إمساعيل عليهما السالم، علماً 
، ومما هو معلوم ومذكور يف التوراة أن إمساعيل بكر أبناء "ابنك وحيدك: "بأن الّنّص يقول إلبراهيم

  !!.إبراهيم ووحيده قبل جميء إسحاق، فكيف يّدعي اليهود أن إسحاق هو الذبيح؟
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حضر مث ملا صّح عزم املسيح على جترع الكأس الذي أُِمَر به َلُطَف اهللا له ورمحه وفداه برجل قد 
  .أجله، فإن عناية اهللا باملسيح ال تتقاصر عن عنايته بولد عبده إبراهيم

ملك يهوذا مرض، فأوحى اهللا إىل أشعيا عليه السالم أن قل  1]حزقيا[أن : "وقد حكيتم لنا
فدخل إليه أشعيا عليه السالم وأخربه بوحي ) أ/1/146/ (حلزقيا يوصي فإنه ميت من علته هذه 

اجلدار وبكى وتضرع إىل اهللا تعاىل، فنزل الوحي على أشعيا قبل خروجه من ] قياحز [اهللا، فاستقبل 
إنك تعاىف من علتك هذه، وتنزل إىل اهليكل بعد ثالثة أيام، وقد زيد يف ] حلزقيا[قل : الدار وقال

  .2"عمرك مخس عشرة سنة
، وقد تضرع وإذا كان هذا وشبهه غري مستحيل عند النصارى، فما الذي أحاله يف حّق املسيح

إىل اهللا غري مّرة يف صرف كأس املنية عنه كما شهد به اإلجنيل؟ واملسيح ال ترد له عندهم دعوة، 
  .فلعل اهللا تعاىل قد أجاب دعاءه ورحم نداءه وحال بني اليهود وبني ما أرادوا منه

املسيح  ومب تنكرون على من يرى أن اهللا تعاىل تاب على عبده آدم، وعافا نبّيه: مث نقول هلم
وقد ! فأي شيء تنكرونه من ذلك؟. 4!أو مبؤمن عجله إىل اجلنة؟. إىل النار 3وفداه بكافر َعجَّله

أأنت املسيح؟ وتورية الشبه يف اجلواب، وأنه : بينا فيما تقدم وقوع الشبه وسؤال رئيس الكهنة للشبه
  .ذلك استعمل احليدة مع استغنائه عن) ب/1/146/ (لو كان هو املسيح نفسه ملا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الّرّب قدقوي، أو الّرّب :(اسم عربي معناه:وحزقيا.والتصويب من الّنصّ ) حزقيال(يف ص  1

  ).305قاموس ص:ر.(م.،ق693وهوابن آحازملك يهوذا،وقد مات حنو).قوة
  .5- 38/1سفر أشعيا  2



الذي وشى لليهود مبكان هذا على القول بأن الذي صلب هو اخلائن يهوذا األسخريوطي  3
  .املسيح
  .وهذا على القول بأنه احلواري الذي فدى املسيح بنفسه وصلب بدًال عنه 4
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  ل وما صلبيف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قت: الباب اخلامس
وزراً، أجتزيه  1ما تقولون يف أحدنا اليوم إذا عصى ربّه وارتكب إمثًا واحتقب: ويقال للنصارى

  التوبة أم ال بّد أن يقتل ويصلب؟
ذا التخفيف أوىل من صفي اهللا آدم؟: فإن قلتم ال بّد مع : إذ قلتم! جتزيه التوبة، فمن أصاره 

  .توبته من قتل املسيح ألجله
أنراك تقدر : "ال جتزيه التوبة، أكذبتم فولس الرسول، حيث يقول يف صدر كتابه: وإن قلتم

على اهلرب من عقوبة اهللا الذي أنه جمرت عليه، أو ال تعلم أن إمهال اهللا لك إمنا هو ليقبل بك إىل 
  .2"التوبة؟

ويقال . قد صرح فولس يف هذا الكالم أن التوبة جمزئة وخملصة فال حاجة إىل قتل وصلب
ألستم تعلمون أن اهللا إمنا فدى آدم باملسيح رمحة آلدم وامتنانًا عليه، فقتل املسيح بدًال : نصارىلل

من  3]إنساناً [أليس ناسوت امليسح : قيل هلم. بلى: فإذا قالوا! من املوت الذي وجب على آدم؟
  !.بىن آدم حيس ويأمل ويفرح ويغتم؟

آدم، فقد صارت النعمة مشوبة بالكدر فكيف فدى آدم ببعض : قيل هلم. بلى: فإذا قالوا
  !مشوشاً بالضرر؟) أ/1/147/ (والنفع احلاصل 
احلكمة إتالف بعضه لصون  4]فتقتضي[هذا مبثابة املال يشرف على اهلالك، : فإن قالوا

  .بقيته
إمنا ذلك لعسر األمر على املالك، إذ هو مدفوع، إما هلالك الكل أو البعض، فكأنه  : فنقول   
حملمول على ذلك، واهللا سبحانه ال مستكره له وليس مضطرًا حمموًال وال يفعل ما يفعله كاملكره ا

لعلة، فلو عفا عن أجرم عبيده وأحسن إليه مل يعد ذلك منه إّال حسنًا ومل ينقص اإلحسان 
  ، ولو عاقب5]خزائنه[



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).97القاموس ص : ر. (ادخر: احتقب 1
  .5- 2/3ولس إىل رومية رسالة ب 2
  .والصواب ما أثبته) إنسان(يف ص  3
  .والصواب ما أثبته) فتتقاضى(يف ص  4
  .والصواب ما أثبته) حراينه(يف ص  5
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  لسالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلبيف أن املسيح عليه ا: الباب اخلامس
  ، وقد أخربت التوراة أن اهللا تعاىل عفا عن1أطوع الناس مل يقبح ذلك منه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ينفي األشاعرة قطعًا أن يكون لشيء من أفعال اهللا تعاىل علة مشتملة على حكمة تقضي  1

زلة بالوجوب على اهللا، حىت أنكر األشاعرة كل الم إجياد الفعل أو عدمه، هو رّد فعل لقول املعت
  .إن كونه يفعل شيئاً لعلة ينايف كونه خمتاراً مريداً : تعليل يف القرآن الكرمي وقالوا

، ويعتربونه من لوازم التـَّْنزِيه، وجعلوا )نفي الغرض عن اهللا(وهذا األصل تسّميه بعض كتبهم 
ا لصفة أخرى أفعاله تعاىل كّلها راجعة إىل حمض املشيئ ورتبوا على  - كاحلكمة مثًال   - ة، وال تعلق 

هذا أصوًال فاسدة كقوهلم جبواز أن خيلد اهللا يف النار أخلص أوليائه، وخيلد يف اجلنة أفجر الكفار، 
  .وجواز التكليف مبا ال يطاق وحنوها

. ئة والرمحةوسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم أال تعارض بني املشيئة واحلكمة، أو املشي
- 62حمّمد ربيع املدخلي ص . د - ، واحلكمة والتعليل 47احلويل ص . د - منهج األشاعر : ر(

اية األقدام للشهرستاين ص 331كتب األشاعرة املواقف لإلجيي ص : ، ر67 ، 397، و
  .، وغريها102االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص 

احلكمة والتعليل فهو أن أفعاله تعاىل تعلل وأما مذهب السلف أهل السنة واجلماعة يف إثبات 
باَحلَكم والغايات احلميدة، اليت تعود على اخللق باملصاحل واملنافع، ويعود إىل اهللا تعاىل حّبه ورضاه 

  :لتلك اِحلَكم وهذه احلكم مقصودة ويفعل ألجل حصوهلا، واستدل السلف على ذلك بأدلة منها



حكيم، وال جيوز أن خيلو فعل احلكيم من احلكمة، وال  أمجع املسلمون على أن اهللا تعاىل - أ
  .تكون احلكمة إالّ من فاعٍل خمتاٍر يكون قاصداً بفعله تلك احلكمة، وفاعًال هلا

: النصوص الواردة يف القرآن الكرمي اليت ورد فيها التصريح بلفظ احلكمة، كقوله تعاىل - ب
سورة . [}َوأَنـَْزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ {: قولهو ]. 5: سورة القمر، اآلية[، }ِحْكَمٌة بَاِلَغةٌ {

وال شّك أن املعطي احلكمة غريه جيب أن يكون حكيماً، وورد يف آيات ]. 113: النساء، اآلية
َعَلى اللَِّه  ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاسِ {: أخرى أنه عزوجل فعل كذا لكذا، كقوله تعاىل

ٌة بـَْعَد الرُُّسلِ    ].165: سورة النساء، اآلية. [}ُحجَّ
ومن األدلة أيضاً، إنكار اهللا سبحانه على من زعم أنه خلق اخللق ال حلكمة وغاية كقوله  - ج
  ].115: سورة املؤمنون، اآلية. [}أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون{: تعاىل

ا السلف رمحهم اهللا هذه بعض األدلة الفتاوى : للتوسع، ر. (العقلية والنقلية اليت استدل 
، كما 470، وما بعده إىل 1/447، منهاج السنة 16/299، 44، 8/35لإلمام ابن تيمية 

، احلكمة والتعليل يف أفعال 521- 391أطال ابن القيم يف رّد شبه األشاعرة يف شفاء العليل ص 
  ).ملدخليحمّمد ربيع ا. د - تعاىل 
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ا{، 2، وأهلك بلعام بن بعور مع سابق معرفته1السامري مع عظم جرمه يـَْفَعُل  َال ُيْسَأُل َعمَّ

  ].23: سورة األنبياء، اآلية. [}َوُهم ُيْسأَُلون
ويقال ملن زعم خطيئة آدم قد عّمت سائر أوالده، وأنه ال يطهرهم من خطاياهم إّال قتل 

وهو  - فالتوراة والنبوات ترد هذه املقالة الشوهاء؛ وذلك أن التوراة تقول يف السفر األّول : املسيح
/ لقابيل الذي قتل هابيًال، ورّد اهللا عليه قربانه ومل يتقبله الذي يعرف بسفر اخلليقة ت 

وإذا  . 3"إنك إن أحسنت تقبلت منك، وإن مل حتسن فإن اخلطية رابضة ببابك): "ب/1/147(
كان األمر كذلك فقد صار إحسان احملسن من بين آدم مطهرًا له وخملصاً، فال حاجة إىل شيء 

  .آخر



ويف ذلك . 4"إين سأجزي هابيل عن الواحد سبعة: "ل من التوراةوقال اهللا تعاىل يف السفر األوّ 
  .مندوحة عن التطهري بقتل وصلب، إذ اجلزاء طهرة وزيادة

ال آخذ الولد خبطية والده وال الوالد خبطية ولده، طهارة : "وقد قال اهللا تعاىل يف بعض النبوات
  .5"الطاهر له تكون، وخطية اخلاطئ عليه تكون

  ].164: سورة األنعام، اآلية. [}َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{: ل ربنا جّل امسهوذلك موافق لقو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

مل يرد يف التوراة احملرفة ذكر السامري، الذي صنع العجل لبين إسرائيل، فعبدوه من دون اهللا  1
- 83: القرآن الكرمي يف سورة طَه اآلياتحينما ذهب موسى عليه السالم مليقات ربّه كما أخربنا 

إىل هارون عليه السالم  - الذي فعله السامري  - وإمنا تنسب التوراة احملرفة هذا الشرك القبيح . 99
حسب عادة اليهود يف حتريف كتبهم ونسبة الشرك والقبائح إىل أنبيائهم، ليكون ذلك ذريعة هلم  - 

وقد ذكرت التوراة ). 944وقاموس الكتاب ص  ،)32(سفر اخلروج اإلصحاح : ر. (إىل فعلها
، 15- 40/12سفر اخلروج : ر. (أن اهللا غفر له خطأه، وأمر برمسه وذريته كهنة على بين إسرائيل

  ).995وقاموس الكتاب ص 
. ، وقد تقدم ذكرها)31، 24، 23، 22: اإلصحاحات(وردت قصته يف سفر العدد  2

  ).35ص : ر(
  .7، 4/6سفر التكوين  3
  .4/15التكوين  سفر 4
  .18/20سفر حزقيال  5
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ون الباطل ! القلوب؟ 1]ثقيلوا[أنتميا بين البشر حىت مىت :"وقد قال اهللا يف املزمور الرابع ملاذا 

مون به يف قلوبكم اندموا عليه يف مضاجعكم، اذحبوا ! وتتبعون الكذب؟ اغضبوا وال تأمثوا، والذي 
إنه ال حاجة إىل قتل : فهذا املزمور من مزامري داود يقول. 2"اهللا ذبيحة الرب وتوكلوا على الّربّ 

  .والتوكل على الّرّب تعاىل فيه مندوحة عن ذلك إذ كان الندم) أ/1/148/ (املسيح، 



طوىب ملن مل يتبع سبيل املنافقني، ومل يقف يف طريق : "وقال اهللا تعاىل يف املزمور األّول
فقد أخرب اهللا تعاىل . 3"اخلاطئني، ومل جيالس املستهزئني، لكن يف ناموس الّرّب يدرس الليل والنهار

شتغال بأسباب اخلري ومفارقة أهل الّشّر خملص فال حاجة إىل على لسان داود عليه السالم أن اال
  .اخلالص بقتل املسيح وصلبه

أو ال تعلم أن إمهال اهللا لك إمنا هو ليقبل : " - خطيب النصارى ومتكلمهم  - وقال فولس 
  .فإن كان ال بّد من قتل املسيح لضرورة خالصهم فال معىن لتوبة اهللا على عبده. 4"بك إىل التوبة؟

إنه ملا ُأْسِلم املعمداين للقتل خرج يسوع : "لدليل على أن التوبة ماحية للخطيئة، قول اإلجنيلوا
  .5"قد كمل الزمان واقرتبت ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا بالبشرى: إىل اجلليل، وجعل ينادي ويقول

/ جة فقد شهد املسيح عليه السالم يف هذا الكالم بأن التوبة تستقل مبحو اآلثام فال حال
  .إىل حموها بأمر آخر) ب/1/148(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لصواب ما أثبته) ثقيلي(يف ص  1
  .5- 4/2مزمور  2
  .2، 1/1مزمور  3
  .5- 2/3رسالة بولس إىل رومية  4
  .15، 1/14مرقس  5
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  ما تقولون فيمن اخرتم قبل جميء املسيح، أكفاراً كانوا أم مؤمنني؟: ويقال للنصارى

م هو الذي : فإن قالوا مؤمنني، فقد َسلَّموا أنه ال حاجة إىل قتل املسيح يف ختليصهم، إذ إميا
  .لصهمخ

م املسيح إذ يقول يف اإلجنيل: وإن قالوا إين مل أرسل إّال إىل الذين : "بل كانوا كفاراً، أكذ
  .1"ضّلوا من بيت إسرائيل، وإن األصحاء ال حيتاجون إىل الدواء



ألستم تزعمون أن املسيح إمنا جتشَّم ونزل من السماء خلالص معشر الناس كما : مث نقول هلم
  !اليت لكم؟عقدمت يف األمانة 
وكيف الطريق إىل !. فما قولكم فيمن مات قبل نزوله عليه السالم؟: قلنا هلم. بلى: فإذا قالوا

  !.بلوغ دعوته إليهم؟
جوَّزمت املسيح ونسبتموه إىل الظلم : قلنا هلم. تعّذر تاليف أمره وفات استدراكه مبوته: فإن قالوا

م، فِلَم  ! أخَّر ذلك حىت اخرتموا على الكفر والضالل؟واحليف حيث مل يْنزل خلالصهم قبل مو
هدم ) أ/1/149/ (وكيف صار األحياء أحّق برمحة املسيح عندكم من األموات؟ ويف هذه املقالة 

إن املسيح ملا جاء دعا األحياء وهو حّي، مث : أصلكم يف التحسني والتقبيح، وإن حتامقوا وقالوا
أدعاهم يف أجداثهم : ، فنقول...ى ومن أىب هلكمات فدعا األموات يف أجداثهم، فمن أجابه جن

  !.وهو حّي أم دعاهم وهو مّيت؟
م: فإن قالوا   .دعاهم وهو مّيت، سقطت مكاملتهم لتبّني جنو
  .دعاهم وهو حّي، نقضوا قوهلم أنه مات فدعا األموات: فإن قالوا

ا املؤمنني والكفار هب أنا ساعدناكم على هذا احملال، فهل ملا أتى األموات دع: مث يقال هلم
  !أو اقتصر على دعاء املؤمنني فقط؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32، 5/31، لوقا 2/17، مرقس 24، 15، 13، 9/12مىت  1
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فلعله قد دعا فرعون ومنرود فآمنا، ودعا مجاعة من : قلنا هلم. دعا اجلميع: فإن قالوا   
  !.املوحدين فلم جييبوا، فهل تشكون يف أحد من الفريقني؟
ن يف اجلنان، ومن مات على التوحيد يف فإن توقفوا يف ذلك فقد جوزوا أن يكون فرعون اآل

  .دركات النريان الحتمال تغري احلال



فدعاء : قلنا. بل كل من الفريقني على ما مات عليه من كفر وإميان: وإن منعوا ذلك وقالوا
  .وموته بسببهم وقع عبثاً ) ب/1/149/ (املسيح إيّاهم 
قد دعتهم أنبياؤه : قلنا. يف القيامةال بّد من صورة الدعوة إلقامة احلجة عليهم : وإن قالوا

م أنبياءه : ورسله وأقاموا احلجة عليهم، فما حاجته إىل جتشمه أمرًا قد فرغ منه إّال أن تقولوا ّ إنه ا
  .يف الرسالة والسفارة، أو أنه مل يعلم ما أحدثوا يف التبليغ عنه فنزل ليعلم حقيقة األمر

م وثبوا عليه فقتلوه فصلبوه وأهانوه؟ أليس قد دعاهم يف حالة حيا: مث يقال هلم ته، فزعمتم أ
ض منه يف حال حياته؟   !.أََفرتون أنه يف حال مماته أ

فما يؤمنكم أن يكون األموات حني دعاهم يف األجداث قد وثبوا به أيضاً؟ وهذا عندكم غري 
الدعوة واإلجابة، مستبعٍد، إذ قلتم إنه دعا األموات وهو مّيت، وإذا كان املّيت ال يستحيل منه 

  .فكذلك ال يستحيل الوثوب والقتل
فإذا ! أليس املسيح عندكم عبارة عن الهوت وناسوت اّحتدا فصارا مسيحاً؟: مث يقال للنصارى

داية اخللق ناسوت : الناسوت، قلنا: فإذا قالوا! فامليت أيهما؟: قلنا. بلى: قالوا فكيف استقل 
  !حّي؟ وعجز عن ذلك الهوت) أ/1/150/ (مّيت 

إن ناسوت املسيح أقدر على اهلداية من الهوته، وأيضاً، فإن الناسوت يف حال : أفتقولون   
: اّحتاده أقام فوق الثالثني سنة بالناصرة وأورشليم مل يتجاوز ذلك فلما فارق الهوته يوماً وليلة، قلتم

  إنه أتى األموات وهم يف أكناف األرض
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متفرقون فدعاهم، فما نرى الناسوت على مقتضى ذلك إّال أعم إحاطة من الالهوت، وما 
قد حبسه عن خري كثري، إذ عطله عن االنبعاث  نرى هذا الالهوت الذي كان مّتحدًا باجلسد إالّ 

ض منه جسد مّيت   .ونشر الدعوة، فسحقاً إلله حّي أ
إن رّبكم املسيح قد مات مث عاش، َفمن الذي أحياه بعد : إذا قلتم: مث يقال للنصارى

  !.إماتته؟



قسمان هل أحياها وهو حّي أو أحياها وهو مّيت، وال: هو أحيا نفسه، فنقول هلم: فإن قالوا
  .باطالن على ما ال خيفى

فذلك الغري الذي توىل موته وحياته أحّي : بل أحياه غريه وهو الذي أماته، قلنا هلم: وإن قالوا
  .، كان ذلك حماًال إذ املّيت ال حيىي وال مييت1]مّيت: [هو أم مّيت؟ فإن قالوا

فقد اعرتفتم بأن : قلنا. أحياه) ب/1/150/ (إنه حّي قادر أمات املسيح، مث : وإن قالوا
املسيح عبد من عبيد اهللا تعاىل، جتري عليه أحكامه من املوت واإلحياء، ويف ذلك بطالن شريعة 

إن املسيح إله حّق خالق، غري خملوق، وإنه أتقن العوامل وخلق كّل شيء : إميانكم، إذ تقولون فيها
  .بيده

  !.ه فضل وحكمة أم سفه وعبث؟أخربونا هل إماتة املسيح ممن أَماَته وأعدم: مث يقال هلم
م ساعدوا على حصول الفضل  2]فضل: [فإن قالوا وحكمة، فقد أثنوا على اليهود؛ أل

  .واحلكمة، ومدحوا يهوذا اإلسخريوطي؛ ألنه فاز بالداللة وأعان على حصول هذا الفضل واحلكمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) مينا(يف ص  1
  .والصواب ما أثبته) فضال(ص يف  2
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إىل السفه والعبث، ويتعاىل عن فقد نسبوا الّرّب األزيل . إن إماتة املسيح سفه وعبث: وإن قالوا

  .ذلك
إن إماتته فضل وحكمة،ولكن َلْعن اليهود ويهوذا متعّني؛ ألن ذلك َكْسُبهم وإن : وإن قالوا

  .وافقوا الفضل واحلكمة وصادفوا ذلك مصادفة
إهلي إَهلي كيف : "أزريتم على املسيح غاية اإلزراء، إذ زعمتم أنه قال على الصليب: قلنا هلم
صرف هذا الكأس عين ) أ/1/151/ (إن كان حيسن : "وقال أيضاً . 1"ذلتين؟تركتين وخ
ذا الفضل واحلكمة، والتمس البقيا وترك هذا . 2"فاصرفها فلزم مبقتضى قولكم أنه قد تطري 

  .الفضل، وذلك فيما زعمتم سفه يناقض احلكمة



ملسيح يستقل أخربونا لو مل يتب آدم ولقي اهللا خبطيئته، هل كان قتل ا: مث يقال هلم
  !.خبالصه؟

  .أحالوا اخلالص إىل التوبة دون قتل املسيح. ال: فإن قالوا
، أخلوا التوبة عن 3]وبنوه[وإن مل يتب آدم . نعم يف دم املسيح وفاء باخلالص: وإن قالوا

فيهوذا : الفائدة، ولزم أن يكون كل فاجر وقاتل وظامل خلصوا، فإن التزموا ذلك قيل هلم
عون ومنرود وأشباهم قد خلصوا أيضاً، وليس يف النصارى من يتجاسر على البوح اإلسخريوطي وفر 

  .بذلك، وهو الزم هلم على مقتضى قوهلم هذا
كأنكم ال ترون دم املسيح : قلنا. بل اخلالص مبجموع األمرين بالتوبة ودم املسيح: فإن قالوا   

  مكافئاً آلدم ما مل تنضم إليه التوبة، وهذا تصريح منكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15/34، مرقس 27/46مىت  1
  .22/42، لوقا 14/36، مرقس 26/29مىت  2
  .والصواب ما أثبته) بنيه(يف ص  3
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  سالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلبيف أن املسيح عليه ال: الباب اخلامس
بنقصه عن مقابلة آدم وعجزه عن خالصه لوال التوبة، ولعمري إن من عجز عن خالص عبٍد 

  .سائر اخلالئق أعجز) ب/1/151/ (واحٍد أنه عن خالص 
م إّال قتل املسيح : ويقال ملن زعم أّن اخلالئق ال خيرجهم من خطاياهم وخيلصهم من ذنو

إذا كان يف القيامة أقمت الصاحلني عن مييين والظاملني عن : "عنه يف اإلجنيل قوله أليس قد رويتم
فعلتم َيب كذا : وأقول ألهل الشمال. مشايل، وأقول ألهل اليمني فعلتم َيب كذا فاذهبوا إىل النعيم

  .1"فاذهبوا إىل اجلحيم
عيتم من قتل وإذا كان ذلك صحيحًا  فإحسان احملسن هو الذي اقتضى خالصه، ال ما اد

إن املسيح حني ودع تالميذه صاعدًا إىل : "املسيح، ومما يؤيد ما قلناه قول مرقس يف خامتة إجنيله



  .2"كرِّزوا باإلجنيل يف اخلليقة كلها، فمن آمن خلص، ومن ال يؤمن فإنه يدان: السماء، قال هلم
  

الص بقتل وال صلب، اإلنسان هو خيلصه بشهادة املسيح فال حاجة إىل اخل 3وإذا كان إميان
إن امرأة صبت على رجلي املسيح دهنًا كثريًا له قدر كبري، وبكت حىت بلت : "وقال لوقا أيضاً 

  .4"اذهيب إميانك خلصك: قدميه بدموعها، فقال هلا
لو مل يقتل املسيح فداء وقضاء عن آدم، ومات ) أ/1/152/ (أخربونا : ويقال للنصارى

  !.حتف أنفه ما كان يكون حال آدم؟
قيل . ال يعذب: وإذا قالوا. فال معىن لقبول توبته إذاً : قيل هلم. يعذب على خطيئته: فإن قالوا

  .فقتل املسيح وقع عبثاً : هلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46- 25/31مىت  1
  .15، 16/14مرقس  2
. تقيم املعىنوالذي أراه حذفها ليس) املسيح(، فزاد كلمة )إميان املسيح اإلنسان: (يف ص 3

  .واهللا أعلم
  .، يف سياق طويل50- 7/37لوقا  4

  اجمللد األول
                                    

386  |496  
=========================================  

  يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما صلب: الباب اخلامس
إنك يف اليوم الذي تأكل من الشجرة : "اىل يف التوراة آلدمأخربونا عن قول اهللا تع: ويقال هلم

ذا املوت؟ أموت املعصية أم موت الطبيعة؟. 1"متوت موتاً    .ما أراد اهللا سبحانه 
  .فقد أحيته التوبة: قلنا هلم. موت املعصية: فإن قالوا
بعد مالبسة موت الطبيعة، أكذبتهم التوراة والكتب القدمية؛ إذا صرحت بأن آدم : وإن قالوا

، فقد لزمهم خلو قتل املسيح عن 2الزلة عاش دهرًا حّىت رزق األوالد ورأى فيهم الَرب والفاجر
  .الفائدة

  أخربونا هل كان املسيح يف الثالثني سنة قبل الدعوة يسمى ابناً ومسيحاً أم ال؟: ويقال هلم



إنه يف طول : "إذ قالوا فإن زعموا أنه كان يسمى بذلك، أكذبتهم أقوال التالميذ يف اإلجنيل،
  .4"وابن يوسف 3هذه املّدة مل يعرف إّال بابن داود

/ مل يسم ابنًا إّال بعد التعميد، فقد اعرتفوا بأن املسيح ليس مسيحًا : وإن قالوا
وابنًا حقيقة، وإمنا هو مسيح بالتسمية ال غري، ويف ذلك تسوية له بيعقوب وداود، ) ب/1/152(

ذا االسم، وعند ذلك ال نشاححهم يف جمرد التسمية إذا وكّل من ُمِسح من أوال د هارون وُمسِّي 
صّح إطالقها على الصلحاء من بين إسرائيل، وحتقق أن فداء آدم من خطيئته برجل صاحل من ذريته 

  .قد شرفه اهللا بأن مساه ابناً ومسيحاً كما شرف عبده إسرائيل وغريه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، 2/16التكوين سفر  1
  ).5، 4(سفر التكوين اإلصحاح  2
  .21/9، 9/27، 1/1مىت  3
  .1/45، يوحنا 3/23لوقا  4
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  وما صلبيف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل : الباب اخلامس
هل كان خالص آدم من غري أن ينال املسيح سوء ممكن يف قدرة اهللا أم كان عاجزاً : ويقال هلم

  !.عن ذلك؟
م : فإن قالوا ال ميكن ذلك، جعلوا اهللا سبحانه مضطرًا مدفوعًا عاجزًا عن سالمة عباده وصو

م إذ هي شاهدة بقدرة اهللا عل   .ى كّل ممكنعن احملن والباليا، والتوراة والكتب تكذ
إنه كان قادراً على ذلك، جّوروا اهللا وحيِّفوه ونسبوه إىل الظلم؛ إذ عذب آدم أو قتل : وإن قالوا

  .املسيح وهو قادر على سالمته وكفايته، وذلك يشوش عليهم القول بالتحسني والقبيح
م : قال املؤلِّف لقتل يف ا) أ/1/153/ (إمنا طّولنا النفس يف هذا الباب هدمًا لقاعد

  .واهللا أعلم. 1وهي قطب كفرهم. والصلب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



ويؤّكده قول الربوفيسور جوردن مولتمان . لقد سبق بيان أمهية عقيدة الصلب يف النصرانية 1
إن  . إن وفاة عيسى على الصليب هي عصب كّل العقيدة النصرانية): "اإلله املصلوب: (يف كتابه

سيحية عن اهللا وعن اخلليقة وعن اخلطيئة وعن املوت؛ تستمد حمورها من املسيح كل النظريات امل
وكل النظريات املسيحية عن التاريخ وعن الكنيسة وعن اإلميان وعن التطهر وعن . املصلوب

 -مسألة صلب املسيح  - نقًال من . (اهـ".املسيح املصلوب(املستقبل وعن األمل؛ إمنا تنبع من 
  ).10ص  للشيخ أمحد ديدات،
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  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس
  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب الّسادس

  :لينتفع بذلك من أحّب مكاملتهم نسطر أسئلة عبثوا بالسؤال عنها، ونشفعها باجلواب،
قد علمتم معاشر املسلمني أن اليهود والنصارى يزيد عددهم على : قال النصارى: سؤال - 1

عدد التواتر أضعافًا مضاعفة، وها هم ينقلون وخيربون أن املسيح قد قُتل وُصلب على رابية من 
! فكيف ينفي كتابكم ما أثبته التواتر؟روايب البيت املقدس، وخرب التواتر يفيد العلم ويُوجب القطع، 

  .وما ذلك إالّ مبثابة من ينفي وجود بغداد وغريها مما ُعلم بالضرورة
َمن َسلَّم لكم أن الذين شاهدوا والقتل وشهدوا به بلغوا حّد التواتر،  : هو أنّا نقول: واجلواب

ذه الصفة، وبيانه أن الذين حضروا القتل والصلب إ. كالَّ  منا كانوا شرذمة من اليهود، مل يكونوا 
  .1فأما أصحاب املسيح فلم حيضر منهم أحد البتة كما قدمنا

وأفرادًا فال تواتر، إذ التواتر شرطه أن يستوي فيه ) ب/1/153/ (وإذا كان املخربون آحادًا 
  .الطرفان والواسطة

ذه الصفة فكثرة من جاء بعدهم إمنا أخ رب عنهم، فال وإذا كان احلاضرون للقتل مل يوصفوا 
  .فهذا وجه. جرم ُقدِّم تواتر الكتاب العزيز على خربهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الباب اخلامس: ر 1

  اجمللد األول



                                    
391  |496  

=========================================  
  امللحدة يف األجوبة املسعدة عن أسئلة: الباب السادس
م بلغوا حّد التواتر : والوجه الثاين غري أن التواتر إمنا أثبت قتًال وصلبًا ال غري  - أَنَّا لو َقدَّرنا أ

فال جرم أن القرآن الكرمي مل يـَْنِفه، ولكن القرآن إمنا نفى أن يكون املفعول به ذلك املسيح  - 
: ِرض على الذين شاهدوا الصلب وقيل هلموهذا القدر لو عُ . نفسه، وأعلمنا أنه كان قد ُشبِّه هلم

أجتوِّزون أن يكون هذا الذي قد ُأْحضر للقتل ليس هو املسيح، ولكنه رجل قد ألقى اهللا شبهه عليه 
م كانوا جيّوزون ذلك وال حييلونه؛ ألن تغيري األشباه ! أو خلقه اهللا ابتداء ُيشبه املسيح؟ فإنا نعلم أ
عاىل، وإمنا ميتنع ذلك يف زمان ال خترق فيه العوائد، وقد كان يف واألشكال جائز يف مقدور اهللا ت

أمرها، فال ميتنع أن يكون اهللا سبحانه قد خرق ) أ/1/154/ ( 1]ال خيفى[زمان املسيح خوارق 
العادة بإلقاء شبه املسيح على غريه، أو أتاح هلم شخصًا يشبهه، كما خرق العادة فقلب النار برداً 

يم اخلليل وعلى الفتية يف زمن دانيال عليه السالم، وكما حوَّل لون يد موسى عن وسالمًا على إبراه
ا األّول، وَغريَّ جوهر املاء إىل اخلمر والزيت لألنبياء  وإذا كان ذلك جائزاً، . - عليهم السالم  - لو

دِّم تواتر فالذين أخربوا أن املصلوَب املسيُح ليسوا على ثبت، فلم يوجب خربهم ِعْلماً، فال جرم قُ 
  .الكتاب العزيز عليهم، وإذا ثبت ذلك مل يقع التعارض بني األدلة القطعية

  َمن هو الذي وقع عليه الشَّبه حىت التبس أمره على اليهود والنصارى واشتبه؟: فإن قيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبته) ال ختفى(يف ص  1
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  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس

أن املسيح حني أحاطت به اليهود يف بيت كان فيه، صوَّر اهللا : بن منبه 1روى وهب: قلنا
، وكذلك 2ًال فأخوه وذهبوا ليالً اجلميع بصورة املسيح، فخرج واحد منهم وكانوا تسعة عشر رج

  .3روى جماهد



، حني حصره اليهود )ب/1/154/(إن املسيح: "- عمَّن أسلم منهم  - إسحاق 4وقال ابن
وصعد . فوقع عليه شبه املسيح. أنا: من يقبل صوريت فيقتل وله اجلنة؟ فقال أحد من معه: قال

قاله من . 5"الليلة باملسيح من ساعته إىل السماء، وأخذ الرجل فقتل صبيحة تلك
  .جريج 8، وابن7، وقتادة6السُّدِّي:املفسرين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة اإلخباري القصصي، . َوْهُب بن ُمنبه بن كامل اليماين، أبو عبد اهللا األنباري: هو 1

حامت ترمجته يف اجلرح والتعديل البن أيب : ر. (هـ110من خيار علماء التابعني، مات سنة 
ذيب التهذيب 4/544، وسري أعالم 9/24 الذهيب  - ، التفسري واملفسرون 11/147، 
1/195.(  

  .16، 15، 6/12أخرجه اإلمام ابن جرير الطربي، ورّجه يف تفسريه  2
ُجمَاهد بن َجْرب، اإلمام، شيخ القراء واملفسرين، أبو احلجاج املكي، موىل السائب بن : هو  3

ترمجته يف املصادر الّسابقة : ر. (هـ على األشهر104التابعني، مات سنة من كبار . أيب السائب
  ).1/104، 10/38، 4/449، 8/319على الرتتيب 

حمّمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، املطليب موالهم، إمام أهل املغازي، صاحب : هو 4
ات ابن سعد طبق: ترمجته يف: ر.(بعدها:وقيل.هـ150:مات سنة. صدوق يدلس. السرية النبوية

ذيب التهذيب 7/33، سري أعالم النبالء 7/321   ).1/214، تاريخ بغداد 9/38، 
، عن ابن إسحاق، والّسّدي، وقتادة، 15، 6/14أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسري  5

  .وابن جريج، والقاسم ابن أيب بزة
د احلجازي مث الكويف إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب َكرِمية، اإلمام املفّسر، أبو حممّ : هو 6

. هـ127مات سنة . من الرابعة. ورمي بالتشيع. صدوق يهم. أحد موايل قريش. األعوُر السُّدِّي
ذيب 5/264، سري أعالم النبالء 6/323طبقات ابن سعد : ترمجته يف: ر(  ،1/313 ،

  ).1/109طبقات املفسرين 
كمه، حافظ العصر، قدوة أبو اخلطاب، قتادة بن دعامة الّسدوسي البصري، األ: هو 7

 - املفسرين، وهو حجة باإلمجاع إذا بّني السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر 
طبقات ابن سعد : ترمجته يف: ر. (هـ117: مات سنة. وهو رأس الطبقة الرابعة - نسأل اهللا العفو 



ذيب 5/269، سري أعالم النبالء 7/229 ، التفسري 2/43، طبقات املفسرين 8/315، 
  ).1/125واملفسرون، الذهيب 

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، اإلمام احلافظ، شيخ احلرم، أبو خالد وأبو الوليد : هو 8
هـ، أو 150األموي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من السادسة، مات سنة 

ذيب 6/325لنبالء ،سري أعالم ا5/356اجلرح والتعديل البن أيب حامت:ترمجته يف:ر.(بعدها  ،
  ).1/198، التفسري واملفسرون 1/520، التقريب 6/402
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  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس
هرب من كان معه من أصحابه وثبت معه رجل  إن اليهود ملا جاؤوا ألخذ املسيح: "وقيل

جرجس، فألقى اهللا شبهه عليه، فأخذوه وذهبوا به ليًال، وسرت اهللا املسيح عن : واحد يسّمى
فلم يشّك من كان ترك املسيح . 1"أعينهم، فعذبوا الرجل ليًال، مث قتلوه من صبيحة تلك الليلة

  .املسيح قد صلب وهرب عنه أن املأخوذ هو املسيح، فلذلك أخربوا أن
أن املسيح  - صاحب املسيح  - قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن بطرس : قال املؤّلف

عليه السالم صعد إىل جبل اجلليل يف مجاعة من أصحابه، فنظروا إىل وجهه وإذا هو قد تغريت 
لك وقع على صورته، وابيضت ثيابه، وإذا موسى وإلياء قد نزال إليه ومعهم سحابة تظلهم، وعند ذ

  .3، وذلك حيّقق قولنا يف الشبه 2وأصحاب املسيح النوم فناموا) أ/1/155/ (بطرس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فذكره بنحوه:... قال ابن إسحاق:قال سلمة: قال ابن محيد:،قال6/15أخرجه ابن جرير 1
  .8- 9/1، ومرقس 8- 17/1مىت  2
  :بدًال عن املسيح عليه السالم على أقوال هياختلف العلماء يف الشبه املصلوب  3

ممن كان معه يف البيت حني أحاط به اليهود  - أن عيسى عليه السالم سأل أصحابه : األّول
فانتدب لذلك شاب من ". أّيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاين ويكون معي يف درجيت؟: "فقال - 

ذا قتادة والسدي والقاسم .ه السالمأحدثهم سّناً، فألقي عليه شبهه فيقتل، ورفع عيسى علي قال 
، وساق يف ذلك أثرًا من تفسري 588، 1/587ورّجحه اإلمام ابن كثري . بن أيب عزة وابن جريج



. وكذا ذكره غري واحد من السلف. ابن عباس ورواه النسائي عن أيب كريب عن أيب معاوية بنحوه
  .اهـ

كان معه يف البيت من غري مسألة عيسى إن شبه عيسى ألقي على مجيع من  : قيل: الثّاين
إيّاهم ذلك، فخرج إىل اليهود بعض من كان يف البيت، فقتلوه وهم حيسبونه أنه املسيح عليه 

  .6/16وهذا القول أحد الروايتني عن وهب بن منبه واختاره اإلمام ابن جرير يف تفسريه . السالم
وذا األسخريوطي الذي أخذ الرشوة من إن الشبه ألقي على احلواري اخلائن يه: قيل: الثّالث

فألقي شبه عيسى عليه، . اليهود ليدهلم على مكان املسيح عليه السالم، فعاقته اهللا بعكس مقصوده
وهذا القول أحد الرواتني عن وهب . فقبض عليه اليهود وقتلوه وهم حيسبون أنه املسيح عليه السالم

االنتصارات اإلسالمية يف  : (دين الطويف يف كتابه، وبه قال جنم ال6/13تفسري الطربي : ر. (منبه
الفصل اإلصحاح : (وقد وردت هذه الرواية يف إجنيل برنابا). 102كشف شبه النصرانية ص 

214 ،215 ،217.(  
حصلت هلم الشبهة يف أمره، وليس هلم علم : إنه شبه للنصارى القول بذلك، أي: قل: الرّابع

م قتلوه  بأنه قتل وصلب، وكان املشبهون هلم دَّعون هلم أ
ُ
شيوخ السوء يف ذلك الوقت وُشُرطهم امل

وإمنا أخذوا َمْن أَْمَكنهم فقتلوه وصلبوه يف استتار ومنع من . وصلبوه، وهم يعلمون أنه مل يكن ذلك
ذا ابن حزم يف . حضور الناس، مث أنزلوه ودفنوه متويهًا على العاّمة الذين شبه هلم اخلرب وقال 

  .314، وذكره ابن القيم يف هداية احلياري ص 1/125والنحل  الفصل امللل
هو القول األّول لصّحة إسناده إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما؛  - واهللا أعلم  - والذي أرّجحه 

ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد أثىن على احلواريني يف عدة آيات من سورة آل عمران، واملائدة، 
ْوَحْيُت ِإَىل احلََْوارِيَِّني َأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل َقاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد ِبَأنـََّنا َوِإْذ أَ {: والّصّف، قال تعاىل

ُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن {: وقال تعاىل]. 111: سورة املائدة، اآلية. [}ُمْسِلُمونَ  ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ فـََلمَّ
َربـََّنا آَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت . َحنُْن أَْنَصاُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه َواْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ أَْنَصارِي ِإَىل اللَِّه َقاَل احلََْوارِيُّوَن 

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ  فناسب أن يكون .]. 53، 52: سورة آل عمران، اآلية. [}َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتبـْ
م باهللا وتصديهم لن بّيه عيسى عليه السالم أن يفدوه بأنفسهم ويستشهدوا موقفهم حبسب قّوة إميا

  .يف سبيل الدفاع عنه عليه السالم
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يصّح أن يكون املصلوب غري املسيح مث يقرتن بصلبه ظهور  كيف: قال النصارى: سؤال - 2
ما ظهر من اآليات من اسوداد الشمس وانشقاق حجاب اهليكل وقيام األموات وغري ذلك، وكم 

  قد قُِتَل من األنبياء والشهداء ومل يظهر عند مقتلهم شيء من هذا؟
تهاره بني طبقات بين آدم، وأنه قد دللنا على كذب هذا النقل بعدم انتشاره يف العامل واش: قلنا

لو كان صحيحًا َلُدوِّن يف الكتب ونقله علماء العجم والعرب، فيحث مل ينقل ذلك دّل على كذبه 
  .1وافتعاله

مث لو قدرناه صدقًا وأمرًا ثابتًا حّقًا مل يلزم منه أن يكون املصلوب هو املسيح بل لكونه من 
ئكة املقّربني واألنبياء املرسلني،مث ذلك احلواري أفضل احلواريني الذين هم عندكم أفضل من املال

  :احلواريني كّلهم لوجهني
  .إليثاره املسيح بنفسه حىت فداه من القتل: أحدمها
إليثار املسيح إيّاه بشبهه، فقد صار له بذلك مزيّة أجبت أن تبكى عليه السماء : والثاين

  ).ب/1/155. / (واألرض ويتشوش العامل فيأخذ يف النقص والنقض
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .229، 228ص : ر 1
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سيح هو إله العباد وخالقهم قد زعمتم أن امل: للنصارى:يقال: سؤال على النصارى - 3
وبارؤهم ورازقهم وآمرهم وناهيهم ومدبِّرهم يف جيمع أحواهلم وحافظهم إىل منتهى آجاهلم، مث 
زعمتم مع ذلك أن اليهود عدوا عليه فأخذوه قهرًا وسحبوه قسرًا بعد أن هرب واختفى، وإمنا َدلَّ 

،مث جعلوا على رأسه إكليًال من عليه بعض أصحابه،فلما ظفروا به أهانوا وبذلوه وما صانوه
الشكوك،وعبثوا به كما يعبث بأهل النوك،مث رفعوه على جذع ضمانًاواستسقى ماء فسقي خًال 
هواناً،مث ترك حىت ألصقت الشمس جسده بالصليب،ومل يكفن لوال تصّدق عليه بالكفن إنسان 



فاء العقول ومنتحلي هذا غريب،وبقي برهة حتت الرتاب تبكيه األحباب واألتراب،فأخربونا يا سخ
  !.َمِن الذي كان يقوم برزق األنام واألنعام يف تلك األيام؟- احملال املنقول

وَمن الذي َدبَّر السماء واألرض وخلقه فيها ! وكيف كان حال الوجود واإلله يف اللحود؟
وهل ُدفنت الكلمة بدفنه وقُتلت بقتله أم !بالبسط والقبض والرفع واخلفض؟

  وهربت مع تالميذه؟)أ/1/156/(خذلته
فإن كان قد دفنت بدفنه، فإن قرباً وسع اإلله القدمي لقرب عظيم، وإن كانت قد فـَرَّت وأسلمته، 

  !.أين ذهب االّحتاد وكيف بطل االمتزاج؟! فكيف تصّح مفارقتها له بعد اّحتادها به؟
أين قولكم يف . ؟1أمسله قومه ألعدائه وخذله سائر أودائه - وما شأن هذا اإلله املسكني 

؟ أين ما وصفتم عن اإلجنيل أن العامل "إن املسيح أتقن العوامل بيدهوخلق كّل شيء: "األمامنة
  باملسيح ُكوِّن؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).415القاموس ص : ر. (أحبائه: أي 1
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، أترونه كان راضيًا مبا فعل 1إن اآلب ال يدين أحداً،بل االبن هو الذي يدين الناس: وقولكم
  به قادراً على الدفع عن نفسه؟

لى سياق هذا أن فإن كان راضياً، فالذي ُفِعل به كفر، ومذهبكم يأىب ذلك، وكان ينبغي ع
م أعانوا على حصول رضاه  تثبتوا على اليهود وترتمحوا على يهوذا األسخريوطي وتصلوا عليهم؛ فإ

  .وسارعوا إىل ما قدَّره وقضاه
وإن كان ذلك بغري رضاه فاطلبوا إهلًا سواه،فإن من عجز عن محاية خشاشة حىت مت عليه ما 

وهذه نقيصة تقتضي !لديه دفعاً؟) ب/1/156(/نسبتم له،كيف ترجون عنده نفعًا أو تؤملون 
  .تـَنَـقُُّض من لصقت به



إمنا يكون ذلك نقيصة إذا كان املفعول به عاجزًا عن االمتناع والدفاع، فأما املسيح : فإن قيل
فلو شاء المتنع من اليهود وأهلك من قصده بأذى من سائر اجلنود، بل إمنا أراد أن يستسلم ويبذل 

  .س لينقذهم من اخلطيئة ويزيل عنهم درن الذنوب ويطهرهم من التبعات واحلوبنفسه فداًء عن النا
ال نسلم ما ذكرمت، إذ كتابكم شاهد عليه بأنه هرب واختفى واسترت من أعدائه مراراً : فنقول

واعتىن وتنقل من مكان إىل مكان، وبذل يف طلب السالمة غاية اإلمكان، إىل أن دلَّ عليه رجل 
  .بغري اختياره وإيثارهمن أصحابه فأخذ 

إَهلي إهلَِي : "وهذا شيء مل نسمعه إّال منكم ومن كتابكم، وقد حكيتم أن آخر كالم ُمسع منه
فبطل ". إهلي إن كان حيسن صرف هذا اكأس فاصرفها عين: "مع تقدم قوله يف دعائه". ِملَ َتركتين؟

  .قوهلم يف هذا السؤال لو شاء المتنع وفعل بأعدائه وصنع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو االعتقاد بأن املسيح . هذا هو األساس الثالث من أسس العقيدة النصرانية املنحرفة 1

وهذا األساس مبىن على  - كما يزعم النصارى   - ألنه من أجلهم . سيحاسب الناس يوم القيامة
  ).375ص : ر. (األساس الثاين الذي تقدم بيانه
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إنه أراد أن يستسلم ويبذل نفسه فداء عن الناس لينقذهم من اخلطيئة والبأس، : وأما قوهلم

ال خيلو أن يفديهم بنفسه من عقاب السخيف، وذلك أنه ) أ/1/157/(فهذا كالم من الكالم
  .نفسه أو عقاب غريه

فإن كان إمنا فداهم من عقاب نفسه، فما حاجته أن يرذل نفسه يف أمر هو ميلكه وزمامه 
  !بيده؟ فهال عفا عنهم وأعفا نفسه من القتل واإلهانة

إّال بأن وإن كان إمنا افتداهم من عقاب غريه فقد صار ضعيفًا عاجزًا مل ميكنه صالح عباده 
  .يشفع هلم، مث ال تقبل شفاعته حىت يبذل نفسه للصفع واإلهانة واملوت



والعجب أنه مع بذل نفسه هلذه احملن مل تقبل شفاته، ومل حيصل هلم الفداء الذي يدعون، هذا 
مع أن املشفوع إليه أبوه، أفلم يكن له عند أبيه من اجلاه ما ُيَشفِّعه يف مطلوبه وهو معاىف من هذه 

  ن بال قتله وصلبه من غري إسعافه مبراده؟احمل
ومثل هذا الفعل ال يصدر إّال من العدّو املشاحن وأرباب احلقود والضغائن، ومما يتعجب منه 
أن هذا الّرّب الذي تدعون بعد أن تعىنَّ ونزل إىل األرض وَحلَّ به ما وصفتم يبتغي بذلك 

ألنه إن كان أراد خالصكم من حمن الدنيا فها . خالصكم، مل حيصل لكم خالصًا وال َمتَّ له مراد
عليه من طبائع البشر وحتمل الضرر ومعاجلة اهلرم والكرب ) ب/1/157/ (أنتم باقون على ما كنتم 

  .ومضاجعة األجداث واحلُفر
وإن كان أراد خالصكم من عهد التكاليف ليحط عنكم اآلثام ويسقط الصالة والصيام،    

كليف خماطبون بالتصحيح والتوسيف، وإّال فكان ينبغي أن َمن زنا منكم فها أنتم دائبون على الت
  وسرق وافرتى وفسق ال يؤاخذ
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وإن كان أراد خالصكم من أهوال القيامة وأنكال يوم . ب على صغرية وال كبريةجبريرة وال يعاق

إين جامع الناس : "الطامة وما يتوجه على العباد عند قيام األشهاد، أكذبكم اإلجنيل إذ يقول فيه
فعلتم خريًا فاذهبوا إىل النعيم، وأقول ألهل : يف القيامة عن مييين ومشايل، فأقول ألهل اليمني

  .1"فعلتم شرّاً فاذهبوا إىل اجلحيم: لالشما
وإذا مل حيصل لكم بنزول املسيح خالص من عقاب الدنيا وال من عذاب اآلخرة، فأين ترجون 

  !.اخلالص الذي جاءكم ألجله وفعل بنفسه ما ذكرمت مث مل يتم له مراد؟
لذي ال إله سواه وإذ كان ذلك فاطلبوا اخلالص ممن هو بيديه وُمَعوِّل سائر اخلالئق عليه وهو ا

  .سبحانه وتعاىل عما يشركون
إمنا استسلم املسيح ليعلمنا الصرب على الشدائد : قال النصارى) أ/1/158: (سؤال 4  

  .فتعظم أجورنا وجتزل مثوباتنا، واملتابعة باحلال أبلغ منها باملقال



وال مدافع فما بال أحدكم ال جيلس يف بيته حىت يناله ما وصفتم غري منازع خصمه : فنقول
  عّدوه؟

وما بالكم تقيمون سوق احلروب وتبيحون الغصوب وتنصبون القتال وتسفكون الدماء من 
ً وال أكسبكم ِعلمًا وال أنالكم ِحلماً،  النساء والرجال؟ فما نرى التعليم أفادكم خرياً وال منعكم شرّا

وكيف حيسن منكم إيراد . ةوصار ما وصفتم به ربكم من اإلهانة خالياً عن الفائدة صفراً من احلكم
إَهلي إن كان ميكن صرف : "إنه حني نزل به املكروه الذي وصفتم، قال: هذا السؤال مع قولكم عنه
إنه استسلم وألقى : وهذا القول منه إن صّح عنه يكذبكم يف قولكم". هذا الكأس عين فاصرفه عين

  .بيديه لقصد تعليمكم وتقوميكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46- 25/31مىت  1
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إمنا يكون القتل نقيصة لو أنه مضاف إىل الهوت املسيح، وحنن : قال النصارى: ؤالbس - 5
املسيح دون ) ب/1/158/ (د ذلك؛ وإمنا القتل والضرب والصلب مضاف إىل ناسوت ال نعتق
  .الهوته

منكم القائلني بأن املسيح قد صار باالّحتاد طبيعة واحدة،  1ميتنع ذلك على اليعقوبية: فنقول
ه إن: إذا الطبيعة الواحدة مل يبق فيها ناسوت متمّيز عن الهوت حىت خيص بالقتل واإلهانة بل قالوا
  .صار شيئاً واحداً، والشيء الواحد ال يقال إنه مات ومل ميت، وقتل ومل يقتل، وأهني ومل يهن

هل فارق : وغريهم القائلون بأن املسيح بعد االّحتاد باق على طبيعتني، فيقال هلم 2وأما الروم
  الالهوت ناسوته عند القتل والصلب؟

إذ بطل االّحتاد ومل يستحق املسيح الربوبية  فإن زعموا أنه فارقه أبطلوا دين النصرانية مجلة،
عندهم إّال باالّحتاد، فإذا حكموا بأن اإلله قد جترد عن اإلنسان وفارقه فقد بطلت ربوبية املسيح يف 

  .ذلك الزمان



مل يفارقه، فقد التزموا ما ورد على اليعقوبية، وهو كون الالهوت قتل بقتل الناسوت : وإن قالوا
  .وأهني بإهانته

، مث فارقه عند ورود ما 3ن فسروا االّحتاد بالتََّدرُع، وهو أن اإلله جعله درعًا ومسكنًا له وبيتاً وإ
  .ورد على الناسوت أبطلوا ألوهية املسيح يف تيك احلال

وهذا القدر يكفي يف ! قد امتهن الناسوت وأهني وأرذل؟) أ/1/159/ (أليس : وقلنا هلم
سكنه ودرعه أن تناله هذه النقائص، وإن اإلنسان لريكب دابة إثبات النقيصة إذ مل يأنف حملله و 

  .ويلبس ثوباً فيصونه عن األذى والقذى أن يناله
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فرقة من فرق النصارى الكبرية وسيأيت احلديث عنها 1
  .وهم طائفة امللكية من فرق النصارى الكبرية 2
  .من فرق النصارى الكبرية. طوريةهذا القول هو مذهب طائفة النس 3
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جماورته  مث إن كان الالهوت قادرًا على دفع النقائص عن حمله ومسكنه مث مل يفعل فقد أساء

وإن مل يكن قادراً، فذلك أبعد . ورضي بدخول النقص على موضعه، وذلك بالنقص عليه يف نفسه
  .له عن ِعزَّ الربوبية وأقرب إىل ذّل العبودية

وإذا كان اهللا تعاىل  - وهو ضالل؟  - كيف جيوز إلقاء الشبه : فإن قال النصارى: سؤال - 6
ل إليهم، بل يكون ظاملًا للرسل إذا بعثهم إىل من هو الذي أضل عباده فال معىن إلرسال الرس

م أقواهلم ويـَُردُّ، وكيف يستقيم أن يرسل رسًال يهون العباد من ُكْفٍر وهو الذي زينه هلم؟   !.يكذ
ا مصرحة بأن اهللا قد َقسَّى . االنفصال عن هذا السؤال يف التوراة واإلجنيل: قلنا أما التوراة فإ

: وقل له)ب/1/159/(يا موسى اذهب إىل فرعون: فقال اهللا فيها: "سىقلب فرعون فلم يؤمن مبو 
ويف . 1"أرسل شعيب تتعبد يل، وأنا أَُقسِّي قلب فرعون فال يرسلهم: يقول لك إله بين إسرائيل

  .2"إن كّل آية صنعها موسى مبصر قد صنع السحرة مثلها: "التوراة



حاشاك :يم ألقتل وأصلب،فقال له بطرسإين ذاهب إىل أورشل: قال يسوع: "وأما اإلجنيل فقال
  .3"إين جئت هلذا:من هذا،فانتهره،وقال

  .فقد علم الكفر وأراده وتعىنَّ بسببه، وقدر على كّف اليهود وتركهم على كفرهم فلم يكففهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4/21سفر اخلروج  1
  .7/11سفر اخلروج  2
  .23- 16/21مىت  3
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الويل لذلك اإلنسان الذي يسلَّم ابن اإلنسان خري له لو مل : "وقد قال يسوع يف اإلجنيل

  .1"يولد
، فكيف مينعونأن يصون اهللا نبّيه املسيح عن 2واليهود مجيعاً وإذا كان هذا جائزاً عند النصارى 

قوم يريدون قتله ويلقي شبهه على رجل آخر قد حضر أجله جيعله له ُجنًَّة ويثيب ذلك الرجل عن 
  !.صربه اجلّنة؟

ليس يف إلقاء الشبه ضالل كما زعم مورد السؤال، إذ ليس اإللقاء هو الذي : على أَنَّا نقول
ذا القصد  بعثهم على ال قتل، بل ما جاؤوا إىل املسيح إّال وهم قد أمجعوا على الفتك به،و
اإللقاء لتخليص املسيح من أيديهم، وهذا خالص من الضالل ال ) أ/1/160/(كفروا،وإمناكان

  .إضالل
وإمنا كان يكون تضليًال لو كان اهللا أمرهم بقتل املسيح، مث ألقى شبهه على آخر فقلتوه، وأما 

وا  وإلقاء شبهه على غريه، أو أباح . عن القتل فخالفوا وجاروا ليقتلوا، فحال بينهم وبني املسيحإذ 
  .هلم من يشبهه يف الصورة، فال يقال هلذا القبيل تضليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14/21مرقس  1



نَـ : "يقول ابن القيم 2
ُ
زَّلة عليهم أنه وقد اّتفقت رسل اهللا من أّوهلم إىل آخرهم وكتبهم امل

سبحانه يضّل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده اهللا فال مضّل له، ومن يضّل فال هادي 
فاهلداية واإلضالل . وأن العبد هو الضاّل أو املهتدي. وأن اهلدى والضاللة بيده ال بيد العبد. له

  .اهـ". فعله سبحانه وقدره، واالهتداء الضالل فعل العبد وكسبه
كر اإلمام ابن القيم بعد هذا مراتب اهلدى والضالل يف القرآن الكرمي، وتكلم على كّل وقد ذ 

  ).182- 142شفاء العليل ص : ر. (منها، وبّني ما بينها من اخلصوص والعموم وأطال يف ذلك
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رنا ذلك تضليًال، فمذهب أهل احلّق أن اهللا يفعل ما يريد ويضّل من يشاء من  مث ولو قدَّ
أن يفعل ما أراد، فال جيب  - وملك حّقه  - العبيد، وال ينسب إىل ظلم وال جور إذ له حبّق ملكه 

وكل ما يوصله من خري فهو . حّق، وكّل ما يفعل فهو حسنعليه شيء وال يتوجه ملخلوق عليه 
  .وكّل ما يبتلي به من ضّر فهو قضاء عدل. ابتداء فضل

جيب على رّب  1]إذ ال[وقد َزلَّ وهفا َمن أوجب على اهللا ثواب احملسنني أو عقاب املسيئني 
  .2األرباب ثواب أو عقاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والزيادة يقتضيها السياق. تصويب من احملقِّقوال) أنا(يف ص  1
، قد سلك فيها كّل من )هل جيب على اهللا تعاىل شيء؟(إن مسألة الوجوب على اهللا أو  2

ومل يوفقوا لطريق احلّق الذي دّل عليه الكتاب والسنة، و . املعتزلة واألشاعرة طريقني كليهما خطأ
  :توضيح ذلك

العقل، حّىت أوجبوا مبقتضاه على اهللا تعاىل أمورًا وحرموا عليه  أن املعتزلة أفرطوا يف متجيد - 1
شرح : ر. (أمورًا أخرى، ووضعوا هللا شريعة التعديل والتجوير، فهم بذلك شبهوا اخلالق باملخلوق

، واجملموع احمليط بالتكليف البن منتويه ص 132األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار ص 
234.(  



طأوا يف إطالقهم القول بنفي الوجوب يف حّقه تعاىل، فلم ينَـزِّهوه عن أما األشاعرة فقد أخ - 2
إن الوجوب ال يتصور يف حّقه؛ : فعل شيء، بناء منهم على نفي التحسني والتقبيح العقليني، وقالوا

حمصل أفكار : ر. (ألنه املالك املتصرف وال يسأل عما يفعل، ونسوا أنه ال يسأل لكمال حكمته
، والتبصري يف 329، 328، املواقف لإلجيي ص 148، 147أخرين للرازي ص املتقدمني واملت

  ).68الدين لإلسراييين ص 
فهم الذين منعوا أن يوجب العقل على اهللا  - الفريق الوسط  - وأما أهل السنة واجلماعة  - 3

 أنه تعاىل شيئاً، ومل مينعوا أن يوجب اهللا على نفسه بعض األمور اليت يقتضيها كماله واليت أخرب
َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآياتَِنا فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب {: كما قال تعاىل. أوجبها على نفسه

  ].54: سورة األنعام، اآلية. [}َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحَة
إن اهللا ملا قضى : "ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أخرجه ". اخللق كتب على نفسه كتاباً، فهو موضوع عنده فوق العرش أن رمحيت تغلب غضيب
  ).13/404فتح الباري : ر. (البخاري

ال : أي - وال يلزم من كونه تعاىل أوجب على نفسه بعض األمور أن يكون فاعًال باإلجياب 
ه، فإذا شاء احلسن واختاره مل يكن ذلك نافياً اختبار له ـ؛ ألنه سبحانه أوجبه على نفسه باختيار 

. لالختيار، فاختياره وإرادته اقتضت التعلق مبا كان حسنًا على وجه اللزوم فكيف ال يكون خمتاراً 
، واحلكمة والتعليل 179، شفاء العليل البن القيم ص 2/338، 1/66مدارج السالكني : ر(

  ).111- 110ص حمّمد ربيع املدخلي . يف أفعال اهللا تعاىل د
وأما : "موقف السلف يف هذه املسألة بقوله - رمحه اهللا  - ويـُبَـنيِّ شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 - املعتزلة : أي - اإلجياب عليه سبحانه وتعاىل، والتحرمي بالقياس على خلقه، فهذا قول القدرية 
  .وهو قول مبتدع خمالف لصحيح املنقول وصريح املعقول

ى أنه سبحانه خالق كّل شيء وربّه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما مل وأهل السنة مّتفقون عل
  .يشأ مل يكن، وأن العباد ال يوجبون عليه شيئاً 

إنه كتب على نفسه الرمحة، وحّرم الظلم : وهلذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب، قال
هو املرسل إليهم الرسل، وهو على نفسه، فإن اهللا هو املنعم على العباد بكّل خٍري، فهو اخلالق هلم و 

اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ص : ر. (اهـ". امليسر هلم اإلميان والعمل الصاحل
409 ،410.(  
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وقد شهد أهل الكتاب واعرتفوا بأن اهللا تعاىل هو الذي نفخ الروح يف العجل حىت عبده بنو 
َِسييَح اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه {: إسرائيل، وقد قال اهللا تعاىل

ُقْل َفَمن َميِْلُك ِمَن اهللا َشْيئًا ِإْن َأَراَد َأْن يـُْهِلَك امل
  ].17: سورة املائدة، اآلية. [}يعاً َوَمْن ِيف اَألْرِض مجَِ 

وأمه ال ُجْرم هلما، فأخرب تعاىل أنه لو أهلكهما مل يكن ممنوعًا من ) ب/1/160/ (وعيسى 
ا يـَْفَعُل َوُهم ُيْسأَُلون{ذلك    ].23: سورة األنبياء، اآلية. [}َال ُيْسَأُل َعمَّ

سى ابن مرمي هو كلمة اهللا، شهد كتابكم ونبّيكم بأن املسيح عي: قال النصارى: سؤال 7  
  .والكلمة عندنا وعندكم قدمية كالكالم
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  كما ّمسي إبراهيم  1)كلمة(ال نزاع يف تسميته عليه السالم : قلنا 

، والتسميات ال حجر فيها، وإذ وافقناكمعلى تسمية املسيح كلمة، 3وموسوى كليماً . 2خليالً 
  .فمن أين لكم ِقَدُمَها؟ ومب تنكرون على من يزعم أن الكلمة عبارة عن اآلية؟

آياته : يعين. 4}َما نـََفَدْت َكْلَماُت اهللا{: واآليات تسمى كلمات، وهو املعين بقوله
]. 50: سورة املؤمنون، اآلية. [}...َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوأَمَُّه آيَةً {: ومصنوعاته، وقد قال اهللا تعاىل

  .فهذا وجه]. 91: سورة األنبياء، اآلية. [}َوَجَعْلَناَها وابـْنَـَها آيًَة لِلَعاِلمنيَ {: وقال
ن املسيح من غري نطفة فحل، املعىن بإلقاء الكلمة إىل مرمي تكوي: وهو أن نقول: ووجه آخر

إذ كّل أمر اّتصل . كن، فكان: واملقصود أن اهللا اخرتعه وَكوَّنه من غري تناسل معروف وقال له
  .بأمرور فهو ملقى إليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  ِإْذ َقاَلِت اْلَمالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمةٍ {: قال تعاىل 1
نـَْيا َواْآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ  َا {: وقال تعاىل]. 45: سورة آل عمران، اآلية. [}َمْرَميَ َوِجيهًا ِيف الدُّ ِإمنَّ

. اآلية. }..ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلهِ  اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروحٌ 
  ].171: سورة النساء، اآلية[

: إمنا املسيح عبد من عباد اهللا، وخلق من خلقه، قال له: "1/603قال ابن كثري يف تفسريه 
ا جربيل عليه : كن فكان، ورسول من رسله، وكلمته ألفاها إىل مرمي، أي خلقه بالكلمة اليت أرسل 

م إىل مرمي، فنفخ فيها من روحه بإذن ربّه عزوجل فكان عيسى بإذنه عزوجل، وكانت تلك السال
النفخة اليت نفخها يف جيب درعها، فنزلت حىت وجلت فرجها مبْنزِلة لقاح األب واألّم، واجلميع 

هو  إنه كلمة اهللا وروح منه؛ ألنه مل يكن له أب تولد منه إمنا: خملوق هللا عزوجل، وهلذا قيل لعيسى
ا   .اهـ". كن فكان: ناشئ عن الكلمة اليت قال هلا 

  ].125: سورة النساء، اآلية. [}َواختَََّذ اللَُّه ِإبـَْراِهيَم َخِليالً {: قال تعاىل 2
  ].164: سورة النساء، اآلية. [}وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليماً {: قال تعاىل 3
َا ِيف األْرضِ {: قال تعاىل 4 َعُة َأْحبٍُر َما  َوَلْو أَمنَّ ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ

لو كان : أي: قال قتادة]. 27: سورة لقمان، اآلية. [}نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
: ر". (وخلقه وعلمهشجر األرض أقالمًا ومع البحر سبعة أحبر ما كان لتنفذ عجائب ريب وحكمته 

  ).460/تفسري ابن كثري 
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/ عليك أيتها املباركة السالم : إن جربيل قال ملرمي: "ومسى املسيح كلمة لقول لوقا يف إجنيله
. 1"يف النساء إنك حتبلني بولد يسمى املسيح جيلسه الّرّب على كرسي أبيه داود) أ/1/161(

ا كما ُيَسمَّى الشيء مبا يالزمه : فعندها محلت مرمي باملسيح؛ أي عند هذه الكلمة فسمي املسيح 
نصارى من انقالب الكلمة األزلية ذا االعتبار ال كما اعتقد جهلة ال) كلمة(عادًة، فكان املسيح 
  .جسداً ذا شعٍر وظفر



. }فـَنَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا { : أليس يف كتابكم معشر املسلمني: قال النصارى: سؤال 8   
  !.فما تأويل ذلك غري ما ذهبنا إليه؟]. 12: سورة التحرمي، اآلية[

ذ ليس اعتقاد أحد منكم أن روح هذا ال يفيدكم شيئًا يف مطلوبكم؛ إ: واجلواب أنا نقول
أن : إن الروح ترد على معاٍن شّىت منها: وقد قلنا. األب اّحتد باملسيح، وإمنا الذي اّحتد به هو العلم

ا الوحي،كقوله َنا ِإَلْيَك ُروحاً مِّن أَْمرنَا{: ترد واملراد    ].52:سورة الشورى،اآلية.[}وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
ا جربيل : سورة الشعراء، اآلية. [}نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمنيُ {: ،وهو املعين بقوله تعاىلوترد واملراد 

193.[  
ا ملك كبري يقوم يوم القيامة صّفاً وحده واملالئكة كّلها صّفاً آخر     .وترد واملراد 
ا أرواح األشخاص وهو املعين بقوله   سورة اإلسراء، [. }ُقِل الرُّوُح ِمن أَْمِر َريبِّ {: وترد واملراد 
بني معاٍن كثرية فال يسوغ التمسك به إالّ ) ب/1/161/ (وإذا كان اللفظ مرتددًا ]. 85: اآلية

  .مع اقرتانه مبا يفسره، وكّل مفتقر للتفسري فال وجه لالستدالل بظاهره
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31- 1/30لوقا  1
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إن الشيء قد يسمى مبا يالزمه، : كتسمية جربيل روحاً، وقد قلنا) روحاً (فاملسيح مسّاه اهللا 
. 1"روح القدس حتّل عليك: "إجنيله فاهللا تعاىل نفخ يف مرمي بواسطة جربيل وهو املعين بقول لوقا يف

  .وذلك كناية عن العلم واحلكمة. 2"إن روح اهللا حال يف يوسف: "وقد قالت التوراة
ما روح : "ويف التوراة إن بصلئيل رجل من سبط يهوذا ورجل آخر من سبط دان قد مأل

ده على إن يوشع امتأل من روح القدس؛ ألن موسى كان قد وضع ي: "ويف التوراة. 3"القدس
  .4"رأسه

إن روح اهللا : "7وفيكتاب مشويال. 6"إن روح اهللا لبست جدعون: "5ويف كتاب األسباط
رأيت قدوس اهللا فوقعت فدخلت ِيفَّ الروح : "ويف كتاب حزقيال يقول. 8"تكلمت على لساين

  .9"فأقامتين



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/35لوقا  1
  .41/38سفر التكوين  2
  .3- 31/1خلروج سفر ا 3
  .34/9سفر التثنية  4
نسبة إىل فرتة من تاريخ بين إسرائيل كان القضاة هم : كتاب األسباط هو سفر القضاة  5

الذين تولوا شؤون احلكم يف بين إسرائيل بعد استيالئهم على بالد كنعان بقيادة يوشع بن نون، 
ن قبل موت يوشع إىل آخر تاريخ بين إسرائيل م: إصحاحاً، وموضوعه) 21(وعدد إصحاحاته 

  .أيام مشعون
: أما مؤلِّف هذا السفر، فإنه ال يعرف على التحقيق، ويظن أنه صموئيل النّيب، قال تعاىل

: سورة النجم، اآلية. [}َوَما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإّال الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمَن احلَْقِّ َشْيئاً {
م، وهي اليت 1971، مقدمة الكتاب املقدس باإلجنليزية، طبعة سنة 737قاموس ص : ر]. (28

  ).، سبينوزا275، رسالة يف الالهوت ص )R.S.V(يطلق عليها النسخة القياسية املنقحة 
أحد قضاة بين إسرائيل، ويزعمون أن . هو ابن يوآش: ، وجدعون6/34سفر القضاة  6

عبه من املديانيني والوثنيني، وليهدم مذبح البعل الذي كان يعبده مالك الّرّب قد دعاه ليخلص ش
  ).252، قاموس ص8، 7، 6(سفر القضاة اإلصحاحات:ر.(قومه

، وهو يف العهد القدمي من )اسم اهللا: (سفر صموئيل، وصموئيل مناه: كتاب مشويال هو  7
ملكاً على بين إسرائيل، وينسب األنبياء وآخر القضاة يف بين إسرائيل، وقد أمره اهللا أن ميسح شاؤل 

- 1516إليه سفران بامسه، وكانا يف األصل سفرًا واحدًا ومتَّ تقسيمه إىل جزئني يف طبعة البندقية 
أما . ، إصحاحاً )24(، والثاين )31(م، من النسخة السبعينية، وعدد إصحاحات السفر 1517

يكتب صموئيل سفره؛ ألن الرواية متتد  مل: ويقول سبينوزا. مؤلِّف السفر األّول والثاين فهو جمهول
، وما 552، قاموس ص 275رسالة يف الالهوت ص : ر. (إىل ما بعد موته بقرون عديدة

  ).م، باإلجنليزية1971بعدها، مقدمة الكتاب املقدس، ط سنة 
  .10/10سفر صموئيل األّول  8
  .24، 3/23سفر حزقيال  9
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  .1"إن يوحنا املعمداين امتأل من روح القدس وهو يف بطن أمه: "ويف إجنيل لوقا

/ ائيل مسعان، ينتظر عزاء إسر : كان يف بيت املقدس رجل يقال له: "وقال لوقا يف إجنيله
  .2"وروح القدس كانت حتّل عليه) أ/1/162(

  .3"كّل إنساٍن ال يولد من املاء والروح ال يدخل ملكوت اهللا: "وقال يوحنا التلميذ يف إجنليه
أو ال تعلمون أنكم هياكل اهللا وأن روح اهللا حال : "وقال فولس يف رسالته األوىل إلخوانه

  .4"فيكم، ومن يفسد هيكل اهللا يفسده اهللا
وذلك كّله دليل على مساواة املسيح غريه من األنبياء واألولياء يف حلول هذه الروح اليت هي 

  .إما امللك، أو العلم واحلكمة
فما أجاب به النصارى عن حلول الروح على من ذكرنا وامتالئهم منها فهو جواب عن قول 

  .5"روح القدس حتّل عليكِ : "جربيل ملرمي
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/41لوقا  1
  .2/25لوقا  2
  .3/3يوحنا  3
  .17، 6/16رسالته األوىل إىل هل كورنثوس  4
  ).125ص : ر). (الروح(تقدم احلديث عن معاين كلمة  5
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، وذلك دليل ربوبية إذا ال يغفر 1قال يسوع ملقعد قد غفرت لك: قال النصارى: سؤال 9

  .الذنوب إالّ اهللا



أخربه . مغفورة لك خطاياك: ليس كذلك لفظ اإلجنيل؛ وإمنا قال له: هو أنا نقول: واجلواب
اري قد مواله، مث ولو سلمنا ورد هذه عن اهللا بغفر خطاياه لصربه على بلواه وسكونه حتت جم

/ اللفظة بعينها على ما على حرفها السائل فليس فيها مسرتوح ملا حياول، إذ حيتمل أن يكون 
ذلك املقعد من مجلة من كان يؤذي املسيح مع اليهود ويقول فيه كقوهلم، فلما رآه ) ب/1/162(

رت لك، يريد حللتك، والدليل عليه قول قد غف: املسيح وشاهد باله َرقَّ له وحىن عليه فقال له
لست : يا أبت، إىل كم أغفر ألخي إذا أخطأ ِإيلَّ إىل سبع مرات؟ قال: "بطرس يف اإلجنيل للمسيح

  .2"أقول إىل سبع مرات فقط بل إىل سبعني مرة سبع مرات
وجه وهذه أكابرهم اليوم يفعلون ذلك ويغفرون ملن أرادوا حط ذنوبه، وليس فيهم من يعتقد خر 

  .3عن ربقة العبودية
أمل تعلموا أن : إن اليهود ومن حضر يسوع أنكروا عليه هذه الكلمة، فقال: "وقد ذكر اإلجنيل

  .4"ابن اإلنسان قد جعل له أن يغفر اخلطايا
م به  فصرّح يف هذا القول بأنه عبد خملوق، جعل اهللا له أن خيرب عباده بغفر خطاياهم إلميا

  .وتصديقهم له
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9/2مىت  1
  .22، 18/21مىت  2
إّن جترؤ قساوسة الكنيسة على ادعائهم غفران خطايا النصارى يعترب سرًّا من أسرار  3

، وقد قررته الكنيسة حّقًا لنفسها يف )سّر االعرتاف وغفران الذنوب(الكنيسة السبعة، وُيسمَّى 
م، ومتادت يف ذلك إىل أن أصدرت الكنيسة 1215سنة  )اإليرتاين الرّابع(اجملمع الثاين عشر 

الستغالل النصارى ومجع األموال للكنيسة وقساوستها، وقد كانت مسألة غفران ) صكوك الغفران(
  .الذنوب من أبرز األسباب اليت دعت إىل ظهور حركة اإلصالح الكنسي وظهور فرقة الربوتستانت

  .6- 9/3مىت  4
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إذا قمتم إىل الصالة فاغفروا ملن لكم عليه : قال يسوع لتالميذه: "وقد قال مرقس يف إجنيله
  .1"خطيئة،لكيما يغفر لكم رّبكم خطاياكم

إسرائيل، ) أ/1/163/ (يا موسى ارحل أنت وبنو : "وراة يف السفر اخلامس منهاوقالت الت
أضاف الغفران إىل امللك وهو عبد من عبيد اهللا . 2"وأنا أرسل معكم ملكًا يغفر لكم خطاياكم

  .تعاىل
م فغفر : "وقالت التوراة إن إخوة يوسف دنوا لتقبيل رجليه، فلم يدعهم، فاعرتفوا له بذنو

  .قد حاللتك أو قد شفعت لك: قد غفرت لك، معناه: ول املسيح للرجلفق. 3"هلم
وأنتم أيّها األرباب : " - وهو يوصي بالرب واللطف  - وقال فولس يف آخر الرسالة اخلامسة 

  .4"اغفروا ذنوب مماليككم؛ ألن رّبكم يف السماء وليس عنده هوادة
هذا خروف اهللا الذي : "سيحقال يوحنا املعمداين ين رأى امل: قال النصارى: سؤال 10 

  .فشهد وهو نّيب صادق بأن املسيح سيقتل ويصلب قرباناً عن خطيئة آدم. 5"حيمل خطايا العامل
أن هذا السؤال داّل على عدم فهم مورده وسوء بصريته باإلجنيل، وذلك أّن يوحنا : واجلواب

نبياء يف محلهم خطايا قومهم مبا أورد هذا الكالم شهادة للمسيح بالنبوة والرسالة أسوة غريه من األ
م إليه من اإلميان   يرشدو

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26، 11/25مرقس  1
  .32/34، 23/23سفر اخلروج  2
مل أجد يف النسخة اليت يبدي يف التوراة اليونانية والسامرية الّنّص الذي ذكره املؤلِّف، وقد  3

َنا َوِإْن  {:  حكاية يوسف مع أخوتهورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل يف َقاُلوا تَاللَِّه َلَقْد آثـََرَك اللَُّه َعَليـْ
سورة يوسف، . [}َقاَل ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ . ُكنَّا َخلَاِطِئنيَ 

  ].92- 91: اآلية
  .6/9رسالته إىل أهل أفسس  4
  .30، 1/29وحنا ي 5
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وقد كان املعمداين يتصل به ما يهتف به اليهود من ) ب/1/163/(واملغفرة باهللا سبحانه،

، 1"إنه لن جييء من اجلليل والناصرة نيبّ : "وقذف والدته الطاهرة، ويبلغه قول اليهودفذف املسيح 
". هذا الذي به حيط اهللا خطايا عامل زمانه: "فلما وقع بصره على املسيح وعرفه بتعريف اهللا له قال

، هذا الذي قلت لكم إنه يأيت بعدي، وهو أقوى مين: "بقية الكالم إذ قال يوحنا: والدليل عليه
وأنا فال أستحّق أن أحّل سيور حذائه وال أصلح أجلس مقعد خفه، وهو الذي بيده الرفش ينقي 

  .2"بيدره الغلة إىل إهرائه، وحيرق األتبان بالنار اليت ال تطفئ
تسويته املسيح مع مسائر بين : فقد أفادنا قول املعمداين هذا معاٍن شّىت يف شأن املسيح منها

إين إمنا أرسلت للخراف الضاّلة من بين : "، قال املسيح يف إجنيلهإسرائيل يف جعله خروفاً 
ّمسى الناس خرافاً، ومساه املعمداين خروفًا من غري تفرقه بينه وبني غريه، وكذلك قال . 3"إسرائيل
  .4"أنا الراعي الصاحل وأنا عارف برعييت: "املسيح

، وأضافه إليه إضافة ملك، بأن املسيح عبد اهللا) أ/1/164/ (أن املعمداين شهد : ومنها
فشهد بأن اهللا مالكه، ومل يقل ". هذا محل اهللا: "وقال مرة أخرى". هذا خروف اهللا: "فقال

هذا : وال قال. كما يهذي به طوائف من النصارى  - هذا هو اهللا : املعمداين حني رأى املسيح
كما افرتاه متأخرو   - ومسكنًا  اإلنسان الذي اّحتد اهللا به أو سكن اهللا يف إهابه واّختذه له نزالً 

  .النصارى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/46يوحنا  1
  .30، 1/29يوحنا  2
  .10/6مىت  3
  .10/14يوحنا  4
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إن : "ويف ذلك تكذيب لألمانة وإظهار لفسادها ومراغمة ملن عقدها حيث يقولون فيها
  ".املسيح إله حّق، بيد أتقنت العوامل وخلق كّل شيء، وإنه خالق غري خملوق

بأن "الويل هلم، َأُهم أعلم باملسيح وأعرف به من نّيب اهللا حيىي بن زكريا الذي شهد املسيح 
، فيوحنا هذا النيب عليه السالم إمنا بعثه اهللا على زعم النصارى ليشهد 1"لنساء مل تلد مثلها

للمسيح، وها هو يشهد بأن املسيح خروف وأن اهللا مالكه، وأنه يأيت بعده يعمد الناس ويستتيبهم  
وخوفًا من  كما كان حيىي بن زكريا يفعل غري أنه أقوى منه، وهذا قد يقول ذوو الورع والتقوى تورعاً 

وال يلزم أ، يكون القائل لذلك دون املقول له فلم يزل ) ب/1/164/ (السلب باإلعجاب، 
  .الصاحلون يعتمدون ذلك

إنه جيمع الصلحاء إىل ملته واألبرار ويبعد : "وقد شهد يوحا بنبوة املسيح صرحيًا إذ يقول
وإّال فما . على انتحال الضالل فقد وضح أنه ليس يف كالم املعمداين ما يدلّ ". الكفار إىل النار

  .أعوذ باهللا من العمي وتنكب اهلدى!!. أحسن ربًّاُ◌ له حذاء ينتعله وخف يقي رجليه؟
. 2"أنا بأيب، وأيب ِيبَ : "قال يسوع: وهو معضالت النصارى، قال النصارى: سؤال 11   

  .هذا تصريح من املسيح بأنه مّتحد باهللا، واهللا مّتحد به: قالوا
تضرع : "يف قول يوحنا التلميذ يف الفصل السادس عشر من إجنيله، قال يوحنا: وابواجل   

  أيها القدوس احفظهم: املسيح إىل اهللا يف تالميذه فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11/11مىت  1
  .11، 14/10يوحنا  2
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بامسك ليكونوا هم أيضًا شيئًا واحداً كما أنا شيء واحد، قد منحتهم من اجملد الذي أعطيتين 
م وأنت ِيبَ    .1"ليكونوا شيئاً واحداً، فأنا 

/ يضًا مع أصحايب وأنا هلم، وكما أنك أنت يا إهلي معي وأنت يل، وأنا أ: وتأويل ذلك
أرسلتين ألدعو عبادك إىل توحيدك فكذلك أرسلتهم ليدعوا إليك، فكن هلم كما  ) أ/1/165(



كنت يل، فإن ُعِدل عن هذا التأويل لزم منه احملال؛ وهو أن يكون قوام اهللا وثبوت ربوبيته برجل من 
عبد من عبيده متداخلني، ويلزم منه حمال أن يكون الباري و : خلقه، ويلزم منه حمال آخر؛ وهو

  .2أن يكون التالميذ متداخلني مع املسيح ويكون املسيح متداخًال معهم: آخر؛ وهو
تعاىل اهللا  - فاهللا إذًا حاّل يف التالميذ والتالميذ حاّلون يف اهللا : فإن التزمه النصارى قيل هلم

  .عن هذيان النصارى علّواً كبرياً 
أما علمتم أن أجسادكم : " - و يعظ بعض إخوانه وحيذره من الزىن وه - وقد قال فولس 

أعضاء للمسيح، فيعمد أحدكم إىل عضو من املسيح فيجعله عضواً للزانية؛ ألن من يصحب الزانية 
  .3"يصري معها جسداً واحداً، والذي يصحب سيدنا املسيح يصري معه روحاً واحداً 

  .وذلك يفسد على النصارى سؤاهلم
/ قال يوحنا التلميذ يف الفصل : من املعضالت، قال النصارى: ثانٍ  سؤال 12 

  .4"من رآين فقد رآى أيب فأنا وأيب واحد: "الثالث عشر من إجنيله) ب/1/165(
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23- 17/11يوحنا  1
  .174ورد هذا اجلواب أيضاً يف النصيحة اإلميانية للمهتدي نصر بن حيىي املتطبب ص  2
  .17- 6/15رسالته األوىل إىل كورنثوس  3
  .10/30، 11- 14/9يوحنا  4
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  :أن له وجوهاً من التأويل: واجلواب
إنه قد اعرتف يف اإلجنيل يف غري موضع أنه رسول من اهللا إىل عباد اهللا، وال شّك أن  :أحدها

أنا : عن االمتثال فيحسن منه أن يقول 1رسول امللك إذا توجه إىل قطر فأبدى بعض الرعية مشاساً 
ومن أرسلين واحد، ومن رآين فقد رآى من أرسلين، ومن بايعين أو عاهدين فقد بايع وعاهد من 

ين وحصل له العصمة والذمام، وذلك غري مستنكر من الرسل والنواب والوكالء ومن ندب أرسل



ِإنَّ {: لسفارة ووساطة بني اثنني أو مجاعة، ومنه قول اهللا عزوجل لنبّيه حمّمد صلى اهللا عليه وسلم
َا يـَُباِيُعوَن اَهللا َيُد اِهللا َفوَق أَْيِديِهم   ].10: ورة الفتح، اآليةس. [}الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

أن رؤية الصنعة تدل على صانعها؛ إذ ال يتصور بناء حمكم متقن إّال بباٍن حكيم : الوجه الثاين
ر الناس مبا صدر على يديه من  متقن، وكلما َجلَّت الصنعة دّلت على جالل صانعها، واملسيح ملا 

م إليه  ب رفع مهمهم إىل اهللا الذي هو واشتغاهلم به فأح) أ/1/166/ (العجائب ورأى التفا
يا : وقال له إنسان. 2"أيب أعظم مين: "أعلى وأجل وأحكم من كّل حكيم، وقد قال يف إجنيله

  ".ال تقل يل صاحلاً، ال صاحل إّال اهللا واحده: "فقال. معلم صاحل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).712القاموس ص : ر. (امتناعاً وإباء: أي 1
  .14/28يوحنا  2
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املسيح كان عرباين اللسان، والعربانيون يعتقدون قول التوراة يف السفر األّول : والوجه الثالث

قوًال صحيحاً، فخاطبهم املسيح مبا يفهمون، وإمنا أرادت . 1"هللا خلق آدم يشبههأن ا: "منها
أن اهللا حّي عامل قادر، وقد أعطي آدم هذه الصفات من احلياة والعلم والقدرة، فكأنه يقول : التوراة

  .من رآين فقد رأى آدم،ومن رأى آدم فقد رأى اهللا،فحذف الواسطة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ". نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا: وقال اهللا: "، ونّصه27، 1/26سفر التكوين  1
خنلق بشرًا على : "وبعضهم يرتمجه". نصنع آم كصورتنا وشبهنا: "إن لفظ التوراة: "اإلمام ابن تيمية
م على إن اهللا خلق آد: "وهو كما قال النّيب صلى اهللا عليه وسلم. واملعىن واحد). صورتنا شبهنا

). 2/315، وأمحد 4/2183، ومسلم )8/43فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري". (صورته
، واآلجري يف 229، 228/ أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ". (على صورة الرمحن: "ويف رواية

: ر. (أمحد وابن راهويه: ، وصّححه اإلمامان291، والبيهقي يف الصفات ص 315الشرعية ص 
ته  - مث قال  - ) ، املخطوط140، 2/133نقض التأسيس  إن شبه الشيء بالشيء يكون ملشا



وإذا . له من بعض الوجوه، وذلك ال يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشرتكا فيم جيب وجيوز وميتنع
ا يف مسّمى احلّي والعليم والقدير، مل : قيل هذا حّي عليم قدير، وهذا حّي عليم قدير، فتشا

  :ذا املسّمى مماثًال هلذا املسّمى فيما جيب وجيوز وميتنع؛ بل هنا ثالثة أشياءيوجب ذلك أن يكون ه
ا فيه، وهو معىن كّلي ال خيّص به أحدمها، وال يوجد كّلّي : أحدها القدر املشرتك الذي تشا

  .عاٌم مشرتك إالّ يف علم العامل
  .القدرةما خيتّص به هذا، كما خيتّص الّرّب به من احلياة والعلم و : والثاين
  .ما خيتّص به العبد من احلياة والعلم والقدرة: والثالث

فمما اختّص به الّرّب عزوجل ال يشركه فيه العبد، وال جيوز عليه شيء من النقائص اليت جتوز 
على صفات العبد، وما خيتّص به العبد ال يشركه فيه الّرّب، وال يستحق شيئًا من صفات الكمال 

  .زوجلاليت خيتّص به الّرّب ع
وأما القدر املشرتك كاملعىن الكّلّي الثابت يف ذهن اإلنسان فهذا ال يستلزم خصائص اخلالق وال 

  .خصائص املخلوق، فاالشرتاك فيه غري حمذور
على مثالنا، وهو كقول النّيب : مل يقل". سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا: "ولفظ التوراة فيه

قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه : ال يقولن أحدكم: "حصلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحي
فلم تذكر األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم  ". وجهك، فإن اهللا تعاىل خلق آدم على صورته
  ).مثل(دون لفظ ) شبه(كموسى وحمّمد صلى اهللا عليه وسلم إّال لفظة 

  :ى قولنيهل لفظ الشبه واملثل مبعًىن واحٍد أو معنيني؟ عل: وقد تنازع الناس
ما مبعًىن واحٍد، وأن ما دّل عليه لفظ املثل مطلقًا ومقيدًا يدّل عليه لفظ الشبه: أحدمها . أ

  .وهذا قول طائفة من النظار
وإن كان مع التقيد والقرينة يراد . أن معنامها خمتلف عند اإلطالق لغًة وشرعًا وعقالً : والثاين

  .اسوهذا قول أكثر الن. بأحدمها ما يراد باآلخر
ا ألواناً مع أن السواد ليس مثل البياض . فإن العقل يعلم أن األعراض مثل األلوان تشتبه يف كو

هذا يشبه هذا وفيه شبه من هذا؛ إذ أشبهه من بعض الوجوه، وإن كان : ومعلوم يف اللغة أن يقال
ُيَكلُِّمَنا اللَُّه َأْو َتْأتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك َقاَل  َوَقاَل الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َلْوال{: وقال تعاىل. خمالفاً له يف احلقيقة

فَوَصف القولني ]. 188: سورة البقرة، اآلية. [}الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوهلِِْم َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهمْ 
ال  فإن القلوب وإن اشرتكت يف هذا القول فهي خمتلفة. بالتماثل، والقلوب بالتشابه ال بالتماثل

  .متماثلة



، للشيخ 98- 2/29، شرح كتاب التوحيد 234- 2/231اجلواب الصحيح : للتوسع: ر(
للشيخ محود التوجيري، نقض  - الغنيمان، وعقيدة أهل الرمحن يف خلق آدم على صورة الرمحن 

  ).، لإلمام ابن تيمية142- 2/133أساس التقديس 
  اجمللد األول

                                    
415  |496  

=========================================  
  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس

فإن عدلوا عن هذا التأويل لزمهم أن يكون اليهود وسائر الكفار واحلمري والكالب قد رأوا اهللا، 
  .1"إن اهللا مل يره أحد قط: "وأكذبوا التوراة واإلجنيل؛ إذ يقول

ال : "حكى النصارى عن املسيح عليه السالم أنه قال: ؤال ثالث وهو من املعضالتس 13 
  .2"نزل من السماء) ب/1/166/ (يصعد إىل السماء إالّ من 

  :من وجوه: واجلواب
ال : أنه أشار إىل زاكي األعمال وهي اليت نزلت بالوجه مع املالئكة، وكأنه يقول: أحدها

َال تـَُفتَُّح َهلُم أَبـَْواَب {: قال اهللا تعاىل. لصًا قد أُريد به وجه اهللايصعد من األعمال إّال ما كان خا
. }ِإَليِه َيْصَعُد الَكْلُم الطَّيُِّب َوالَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ {: وقال سبحانه. 3}السََّماِء َوَال َيْدُخُلوَن اجلَنَّةَ 

  ].10: سورة فاطر، اآلية[
مسّو األخالق واألعمال واألحوال إّال من له مسّو وِمهَّة مثل  أنه ال يبادر إىل: الوجه الثاين

دعوا الدنيا واتّبعوين : "احلواريني الذين أجابوا داعي املسيح من غري تقدم رؤية آية بل قال هلم
  .4"ففعلوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/18يوحنا  1
  .3/13يوحنا  2
بُ {: قال تعاىل 3 َها ال تـَُفتَُّح َهلُْم أَبـَْواُب السََّماِء َوال ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ وا ِبآياتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ

: سورة األعراف، اآلية. [}َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْجرِِمنيَ 
40.[  

  .ؤلِّف باملعىن خمتصراً ، يف سياق طويل، وقد ذكره امل22- 4/18مىت  4



  اجمللد األول
                                    

416  |496  
=========================================  

  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس
فتعرج أنه أشار إىل األرواح الطاهرة السماوية اليت تنام على طهارة يؤذن هلا : والوجه الثالث

وتسرح مث تعود فإذا فارقت اجلسد صعدت، وأما أرواح الكفار والفجار فال تصعد وإذا فارقت 
ا مل تْنزل من السماء   .اجلسد أودعت يف األرض السفلى؛ أل

فقد صعد إىل السماء : فإن عدلوا عن هذه الوجوه وأجروه على ظاهره، قلنا هلم
  .1ي يسمونه خنوخمن مل يْنزل منها وهو إدريس الذ) أ/1/167/(

وناسوت املسيح أيضًا مل يَنزل من السماء وقد صعد إىل السماء، فإما أن يتأولوا اخلرب وإالّ 
  .أخرجوه إىل الكذب

إنه : "مل يزل يسوع متجسداً، أكذبتهم نصوص اإلجنيل واألمانة إذ تقول: فإن قال النصارى
، فحكم بأنه "مولد يسوع املسيح هذا: "أخذ جسده من مرمي عليهما السالم، وقال يف اإلجنيل

  ".خملوق
إن إبراهيم اخلليل اشتهى : "روى النصارى عن املسيح أنه قال: سؤال رابع من املعضالت 14

  مل يأت لك: أن يرى يومي فرأى وفرح، فقال له اليهود
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

د ذكر يف التوراة أنه عاش ، وهو ابن يارد، وق)مكرس أو حمنك: (اسم عري ومعنا: أخنوخ 1
سفر التكوين . (يف طاعة اهللا ثالمثائة ومخسًا وستني سنة، مث مل يوجد بعد ذلك؛ ألن اهللا أخذه

  ).32قاموس ص : ر. (وفسر ذلك بأن اهللا نقله لكي ال يرى املوت). 24- 5/2
 اْلِكَتاِب َواذُْكْر ِيف {: إن إدريس عليه السالم هو خنوخ، قال تعاىل: "وقال اإلمام ابن كثري

يقًا نَِبّياً  وقد كان قبل نوح عليه السالم، ]. 57- 56: سورة مرمي، اآلية. [}ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ
ويزعم كثري من علماء التفسري واألحكام أنه أّول من تكلم عن اخلّط بالرمل، ويسمونه هرمس 

" األنبياء والعلماء احلكماء واألولياءويكذبون عليه أشياء كثرية كما كذبوا على غريه من . اهلرامسة
  .اهـ



، والنبوة 24قصص األنبياء للنجار ص : ، وراجع58قصص األنبياء البن كثري ص : ر(
  ).243للصابوين ص 
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  ة املسعدة عن أسئلة امللحدةيف األجوب: الباب السادس
قبل أن يكون  1]كنت[احلّق أقول لكم إنين : مخسون سنة فكيف رأيت إبراهيم؟ فقال

  .هذا من أقوى ما يتمسك به النصارى يف ربوبية املسيح: قال املؤلِّف". إبراهيم
م ولده، حيتمل أن يكون اهللا تعاىل قد أرى إبراهيم أيام املسيح كما أرى آدم مجيع أيا: واجلواب

وأعلم إبراهيم بأحواله كما أعلم آدم بأحوال ولده من بعده، وكما أرى موسى ما يؤول أمر بين 
  .يشهد بذلك التوراة وذلك بالروح املدركة ال بالعني الباصرة) ب/1/167/ (إسرائيل إليه على ما 

يسوع املسيح هذا مولد : "فإن أىب النصارى هذا التأويل أكذبوا مّىت إذ يقول يف صدر إجنيله
إنك تلدين ولدًا يسّمى : "وأكذبوا لوقا يف روايته عن جربيل إذ يقول ملرمي. 2"بن داود بن إبراهيم

  ".يسوع جيلسه الّرّب على كرسي أبيه داود
وإذ كان املسيح إمنا هو ابن مرمي ولدته يف زمن متأخر عن إبراهيم مبئتني من السنني، فكيف  

جه التأويل وهو أن اهللا تعاىل كان قد َقدَّر له االصطفاء واالجتباء يف يكون قبل إبراهيم إّال على و 
أن من ولدك َمن أجعله آية للعاملني، فاشتاق إىل رؤية : سباق علمه قبل إبراهيم، وأعَلم اهللا إبراهيم

ا   .هذا الولد، فكشف اهللا له عن روحه الزكية النبوية فرآها وفرح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ساقطة من األصل، وقد أثبّتها من نّص اإلجنيل 1
  .1/1مىت  2
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وقد قال سليمان . 1"األشباح بألفي عام أن اهللا تعاىل خلق األرواح قبل: "وقد روي يف اخلرب
ذكرتين يا رّب : "كما حكينا فيما مضى، وقال داود يف مزموره. 2"أنا قبل خلق الدنيا: "يف حكمته

  .3"من البدء وقّدستين بأعمالك
: مىت وجبت لك النبوة؟فقال عليه السالم) أ/1/168/ (وقيل حملّمد صلى اهللا عليه وسلم 

  .4"ل يف طينتهكنت نبّياً وآدم منجد"
روى النصارى عن يوحنا اإلجنيلي أنه قال يف صدر : سؤال خامس وهو من املعضالت 15 
  .5"إن الكلمة صارت جسداً وحّلت فينا: "إجنيله

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن اهللا تعاىل خلق األرواح قبل األجساد : "رواه األزدي عن علّي رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظ 1

: قال األزدي". في عام مث جعلها حتت العرش مث أمرها بالطاعة فأول روح سلمت علّي روح عليّ بأل
وهو : 4/210يف إسناده عبد اهللا بن أيوب بن أيب عالج ومها كذابان، وقال ابن عدي يف الكامل 

، واآليلء 1/401املوضوعات البن اجلوزي : ر. (هذا حديث موضوع: وقال ابن اجلوزي. منكر
  ).382، والفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة للشوكاين ص 1/199وعة للسيوطي املصن

إن اهللا خلق : "ورواه أبو عبد اهللا بن منده عن عمرو بن عنبسة رضي اهللا عنه مرفوعًا بلفظ
: قال ابن القيم". األرواح قبل العباد بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

وأرطأة بن املنذر، قال فيه ابن ". مرتوك: "ففيه عتبة بن السكن، قال الدارقطين".  يصحإسناده ال"
  ).232، 216الروح البن القيم ص : ر". (بعض أحاديثه غلط: 1/431عدي 
  .، بألفاظ متقاربة31- 8/22سفر األمثال  2
  .، بألفاظ متقاربة143/5سفر املزامري  3
، واحلاكم )512املوارد ص : ر(، وابن حبان 4/127أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  4

وصّححه احلاكم ووافقه .فذكره بنحوه: ...، عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه، قال2/418
  .3/127كما صّححه الشيخ األلباين يف حاشية مشكاة املصابيح . الذهيب

احلاكم ، و 5/59أخرجها اإلمام أمحد . ويف رواية أخرى عن ميسرة الفجر رضي اهللا عنه
  .، وصّححه ووافقه الذهيب209- 2/607

  .1/14يوحنا  5
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وتبدل اللسان فتكون إن اجلسد  أن ذلك حيتمل التقدمي والتأخري لفساد التعبري: واجلواب
: إّال جتدد ما مل يكن، وقوله) صار: (اإلنساين الذي هو جسد املسيح مسي الكلمة، وال معىن لـ

إشارة إىل جسد يسوع املسيح الذي صار كلمة بالتسمية من اهللا تعاىل، وكأن يوحنا ) وحّل فينا(
اهللا مساه كلمة له، وأقام بني أظهرنا ما أقام إن الذي كفر به اليهود ونسبوه إىل اجلنون شرَّفه : يقول

  .مل يعرفوا قدره
ذا القول إىل بطرس كبري التالميذ َوَوصَّي املسيح من بعده، فإنه  وحيتمل أن يكون يوحنا أشار 
قام بتدبريهم بعد رفع املسيح بعهد عهده إليه ووصية أوصاه، وكان التالميذ يفزعون إليه يف نوازهلم 

إن ذهبت الكلمة من : "وكأن يوحنا يقول) ب/1/168/ (ى ما يشهد به سريهم، بعد املسيح عل
ا مل تذهب حىت صارت جسدًا وحّل فينا يريد أن بركة الكلمة وتدبريها حاضر يف جسد ". بيننا فإ

  .بيننا وهو بطرس
فأسقطوا اهلمزة عند ". إن الكلمة أصارت جسدًا وَحلَّ فينا: "وحيتمل أن يكون يوحنا قال  

بني صارت وأصارت ال يكاد يدرك يف اللسان  1إخراج الكالم إىل اللسان العريب من العرباين، وامليز
وقد أخرب اهللا تعاىل أن املسيح كان يصنع من ! الواحد، فكيف مع النقل والتحويل وفساد الرتمجة؟

قه وهو2الطني حيواناً  يح عليه السالم أن املس: "، والنصارى وإن أنكروا هذا ففي اإلجنيل ما يصدِّ
  تفل على الطني من ريقه وصوَّره على موضع عيين رجل أكمه قد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...التمييز والتفريق بني صارت وأصارت: أي 1
ُكْم ِمَن َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرائيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق لَ {: قال تعاىل 2

ومل ]. 49: سورة آل عمران، اآلية. [}...الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ َفَأنـُْفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطْريًا بِِإْذِن اللَّهِ 
كما مل تذكر أيضًا كالم عيسى يف املهد . تذكر األناجيل احملرفة هذه املعجزة لعيسى عليه السالم

م وإمهاهلم وحت   .ريفهم لكتب اهللا عزوجلصبّياً، وذلك بسبب نسيا
  اجمللد األول
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  .1"اذهب فاغتسل يف عني شلوخا ففعل وأبصر، فتعجب اليهود من ذلك: ولد أعمى، وقال

 النصارى تأويلناالكالم يوحنا هذا لزمهم أن تكون الكلمة األزلية استحالت حلمًا ودماً فإن أىب
وكان منها ما يكون من األنام، وبقيت ذات ) أ/1/169/ (وعروقًا وشعراً وظفراً واغتذت بالطعام 

  .الباري خرساء غري ناطقة وجاهلة غري عاملة، وذلك ال يقوله لبيب
يف كلمة يوحنا هذه على تقدير صّحتها وسالمتها عن التحريف  فما املرضي عندك: فإن قيل
  والتصحيف؟
حيتمل أن تكون كلمة جربيل اليت أوردها على مرمي قد صارت جسدًا وختلَّق منها : فأقول

إىل  - } َفَأْرَسْلَنا ِإَليَها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َهلَا َبَشرًا َسِويّاً {: املسيح الذي حلَّ فيهم، وقد قال اهللا تعاىل
وذلك بعينه هو ]. 22- 17: سورة مرمي، اآلية. [}َفَحمَلْتُه َفانـَْتَبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصّياً { - : قوله

الذي حكاه لوقا يف إجنيله عن جربيل، وإذا كانت الكلمة اليت صارت جسدًا هي كلمة جربيل 
  .اندفعت عنا مؤنة التأويل

كما أقام يونس يف : "ن املسيح أنه قالحكى النصارى ع: سؤال سادس من املعضالت 16 
بطن احلوت ثالثة أيام وليال، فذلك ابن اإلنسان يقيم يف بطن األرض وقلبها ثالثة أيام وثالث 

  .2"ليالٍ 
  :واجلواب عن ذلك من وجهني

ال ُأسلِّم صّحة هذا النقل بل هو كذب وَمْني، إذ اإلجنيل يشهد أن املصلوب املقبور : أحدمها
يف قلب األرض وبطنها سوى يوم واحد وليلتني على كال الروايتني، فقد ) ب/1/169/ (مل يبق 

  .أخلف قوهلم وظهر كذبه وإفكه فال حاجة بنا إىل الكالم عليه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7- 9/1يوحنا  1
  .40، 12/39مىت  2
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إين أقتل وأصلب وأدفن وأقيم يف بطن األرض هذه املدة كما : أن املسيح مل يقل: والوجه الثاين

ليهود إن ابن اإلنسان جيري له ذلك، وابن اإلنسان هو الذي ُيَشبَّه ل: خترصه النصارى، إمنا قال
  .1باملسيح؛ ألن املسيح على ما قررته وأوضحته فيما تقدم

وقد قلَّبت اإلجنيل دفعات كثرية وأنعمت النظر فيه فما وجدته قط أضاف ذلك إىل نفسه 
  .الكرمية وال أورده إالّ مضافاً إىل ابن اإلنسان يعرف ذلك من وقف على اإلجنيل

يرضون له بنوةإبراهيم  2]ال[سيح وهو والعجب من النصارى كيف يـُْنزِلون ذلك على امل
  !فكيف جيعلونه ابن إنسان من عرض الناس؟!وداود؟

م يصفونه مبا وصفه به اليهود من حيث ال يشعرون؛ ألن غاية ما قال فيه  والعجب أيضًا أ
إذا اعرتفوا أنه ) أ/1/170/ (اليهود أنه ولد يوسف النجار، فأي فرق بينهم وبني اليهود يف ذلك 

  إلنسان؟ابن ا
فال ميكن أن يكون  - تعاىل اهللا عن ذلك علّواً كبرياً  - وإذا كان املسيح عندهم إمنا هو ابن اهللا 

فإنه إله حّق من إله : "ابن اهللا يُقتل ويُدفن يف األرض بني األموات، هذا مع وصفهم له يف األمانة
إنه يكون يف قلب : يحفالذي قال املس - وحوشوا من الصدق  - فإن صدقوا ". حّق من جوهر اهللا

األرض أيام وثالث لياٍل، إمنا هو ابن اإلنسان الذي هو إنسان حّق من إنسان حّق من جوهر أبيه 
  .آدم، ويف ذلك تكذيب هلم يف دعوى قتل املسيح وصلبه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صلبالباب اخلامس يف أن املسيح عليه السالم وإن قصد وطلب فما قتل وما : ر 1
  .والصواب ما أثبته) فال(يف ص  2
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قال ": حكى النصارى عن املسيح عليه السالم أنه قال: سؤال سابع من املعضالت - 17
فهذا داود يدعوه ربّه فكيف تقولون إنه : "قال املسيح. 1"قال الّرّب لريب: داود يف مزمور له

  .2"ابنه؟
أنا ال نصّحح هذا النقل عن داود نّيب اهللا، فإنه إمنا بعث ذابًا عن توحيد التوراة : واجلواب

والتوراة، فليس فيها ما يدل ومقررًا هلا أسوة غريه من األنبياء الذين بعثوا بعد موسى عليه السالم 
موسى أو داود وغريه من أنبياء اهللا أن ) ب/1/170/ (على ضالل النصارى، ومىت شهر عن 

  !.الّرّب يكون له ربّاً ولإلله إهلاً؟
على النقلة عن داود، إذ داود ثابت العصمة وهو أعرف  3وإذا كان ذلك من اهلذيان فلنَورِّك

ًا فوقه أو ربًّا حتته يشاركه يف الربوبية، على أن ذلك مردود بشهادة باهللا تعاىل من أن جيعل له ربّ 
ويف ذلك ". إنك تلدين ولدًا جيلسه اهللا على كرسي أبيه داود: "اإلجنيل عن جربيل إذ قال ملرمي

تكذيب ملن نقل عن املسيح أيضاً، إذ املسيح قد شحن إجنيله بتوحيد اهللا وإفراده بالربوبية كما 
يا ابن داود ارمحنا، فيفعل ويرضى منهم : كيف َيدَّعى أنه ربًّا لداود والناس ينادونهحكيناه عنه، ف

  !.ذا القول؟
إن أفضل الوصايا كّلها . "5"إن إهلكم واحد. "4"ال صاحل إّال اهللا: "وهو القائل يف إجنيله  

  إَهلي إهلَِي". "7]إهلكم[أنا ذاهب إىل إهلي و. "6"اهللا واحد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا الّنّص، وذكر 110/1ورد يف مزمور  1 ، وقد نقل اإلمام ابن تيمية استدالل النصارى 

  ).238، 2/237اجلواب الصحيح : ر. (الّرّد عليهم من أربعة أوجه
  .44، 2/43مىت  2
  ).1235قاموس ص : ر. (فلنوجب محل الذنب على النقلة عن داود: أي 3
  .18/18، لوقا 10/17، مرقس 17- 19/16مىت  4
  .23/9مىت  5
  .30- 12/28مرقس  6
  .0/17والتصويب من النص يف إجنيل يوحنا ) االهي(يف ص  7
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وذلك . 2"إنكم تريدون قتلي وأنا إنسان كلمتكم باحلّق الذي مسعته من اهللا. "1"كتين؟ِملَ تر 
  .يف اإلجنيل كثري جداً 

) أ/1/171/ (وإذا كان هذا نّص املسيح يف اإلجنيل فقد كذبوا عليه يف ادِّعائه أن داود 
تفسريه ". الّرّب لريبقال : "سألت َحربًا من أحبار اليهود عن هذا املزمور، قال: قال مؤلِّفه. عبده

قال والّرّب عندنا يطلق على املعظم يف الدين مث تال قول ". قال الّرّب لوليي: "عندنا بالعربانية
  .3إبراهيم ولوط الذي حكيناه

حنن واليهود من خمالفينا يف امللة ننقل أن : قال النصارى: سؤال ثامن من العضالت - 18
فلو تطرق التشكيك إىل رواتنا ونقلة أخبارنا ومحلة  الذي قتل وصلب مل يكن سوى يسوع املسيح

  .4ديننا لتطرق مثله إىل ما تنقلونه عن أسالفكم ومل يثبت ألحد من أتباع األنبياء قاعدة ألبتة
أن الرواة األربعة الذين رووا لكم القتل والصلب مل حيضر منهم أحد البتة ذلك : واجلواب

  .املشهد من خوف اليهود بشهادة اإلجنيل
وقد شهدت أقاصيص اإلجنيل بأن املسيح كان قد تغريَّ منظر وجهه حىت على بطرس    

واستوىل عليه ذلك حىت تعدَّى إىل لون ثيابه فغريمها عما كانت عليه، وأنه ملا . وخواص تالميذه
إىل أن أرشوا ) ب/1/171/ (التبس أمره وتنكرت حاله على أصحابه فضًال عن اليهود إحتاجوا 

إذا رأيتموين أُقـَبِّل : تالميذه االثين عشر برشوة حىت دّهلم عليه، مث مل يعرفوه حىت قال هلم رجًال من
  شخصاً فأمسكوه، فإنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15/34، مرقس 27/46مىت  1
  .8/40يوحنا  2
  .264، 263ص : ر 3
الفاخرة لإلمام القرايف ص  ذكر هذا االعرتاض من النصارى والّرّد عليه أيضًا يف األجوبة 4

  .101، واالنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية، لنجم الدين الطويف ص 51، 50
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وع، هذا مع كون املسيح يف كّل يوم يف اهليكل يناظرهم ويفحمهم باحلجج النبوية ويظهر يس 
  .عليهم ويكسر حججهم يف كّل جملس وجممع جيتمعون فيه

فما حاجتهم إىل َمْن يعرِّفهم عينه بعالمة وأمارة جيعلها هلم لوال وقوع الشبه احلائل بينهم وبني 
م من أخذوه إمنا هو الّشبه، مث الشبه إمنا أخذ ليًال فلم يصريوا رجٍل من أسباطهم وعشائرهم َفَأْخُذه

وإذا كان هذا . به إىل رئيس الكهنة وله حيلة تُعرف فقتلوه صبيحة تلك الليلة كما أخرب اإلجنيل
نص اإلجنيل أن أصحاب املسيح مل حيضروا، واليهود قد اشتبه عليهم احلال وأنكروا صورة املسيح 

  .، فإخبار من جاء بعدهم ال يفيد وال الظن إذ كان مستنده ما ذكرنابعد طول املعرفة به
فالقول بقتل املسيح وصلبه ال سبيل إىل صحته بعد إخبار جربيل عن رّب العاملني أن املسيح 

على بيت يعقوب على ما تضمنه إجنيل ) أ/1/172/ (جيلسه الّرّب على كرسي أبيه داود، وميلِّكه 
  .1 مرة فال نعيدهوقد حققنا ذلك غري. لوقا

إذا كان يوم القيامة أرسل ابن : "قال املسيح: قال النصارى: سؤال تاسع من املعضالت - 19
م يف أتون النار، هنالك يكون  اإلنسان مالئكته، فجمعوا أصحاب الشكوك وفاعلي اآلثام فيلقو

  .2"البكاء وصرير األسنان
لك املالئكة إّال هللا تعاىل، وأثبت أنه فقد أثبت لنفسه مالئكة، وال يثبت م: قال النصارى
  .املقتول املصلوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الباب اخلامس: ر 1
  .42، 13/41مىت  2
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  ن أسئلة امللحدةيف األجوبة املسعدة ع: الباب السادس
ال : "أن هذه نسبة صحبة ال نبسة ملك، والدليل على ذلك من اإلجنيل قول يسوع: واجلواب

فإن مالئكتهم ينظرون وجه أِيب الذي يف السماوات يف  . حتقروا أحدًا من هؤالء الصغار املؤمنني ِيبَ 



ال : "لليهود يف اإلجنيلفقد أثبت للصغار مالئكة مل يرد امللك، وقد قال يسوع أيضًا . 1"كّل حني
أثبت ها هنا ملك . 2"تظنوا أين ال أستطيع أن أدعو أيب فريسل يل اثين عشر جوقًا من املالئكة

  .على هذا املقيد 3]حمموالً [املالئكة هللا وحده فكان ذلك املطلق 
إسرائيل كان هلم ملك حيمل عمود الغمام ويسري ) ب/1/172/ (إن بين : "وقد قالت التوراة

ا يف مسريهمأمام   .4"هم ويلهب هلم بالليل ناراً يؤمو
يوهم أنه أراد نفسه، وحنن حنمله على الشَّبه الشهيد الذي صلبه " إن ابن اإلنسان: "وقوله

َفُأوَلِئَك َمَع {: قال اهللا تعاىل. اليهود، أنعم فإنه من احلواريني الذين هم تلوا الّنبّيني يف الشفاعة
وإذا كان الشََّبه ]. 69: سورة النساء، اآلية. [اآلية} ..َعَليِهم مَِّن النَِّبيِّني َوالصِّدِّقني الَِّذيَن أَنـَْعَم اهللاُ 

يقًا فهو من خريهم إليثاره املسيح، فال بُعد أن يشهد له املسيح بأنه يشفع يوم القيامة، ويرسل  ِصدِّ
  .يف أتون النار املالئكة بني يديه ويؤمر بامتثال أوامره ويلقي من آذاه وقتله وصلبه

ذه الرتبة الكتاب العزيز واإلجنيل، قال اهللا َفَما {: والدليل على تشريف األولياء واألصفياء 
َفُعُهم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ  دّل على أن من الشافعني َمْن تنفع ]. 48: سورة املّدثر، اآلية. [}تـَنـْ

  .شفاعته
  عينأنتم الذين صربمت م: "وقال املسيح لتالميذه   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18/10مىت  1
  .26/53مىت  2
  .والصواب ما أثبته) حممول(يف ص  3
  .22، 13/21سفر اخلروج  4
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  ئلة امللحدةيف األجوبة املسعدة عن أس: الباب السادس
يف جتاريب وإنكم يوم القيامة جتلسون على اثين عشر كرسيًا من كراسي اجملد تدينون اثين عشر 

األسباط من بين يعقوب إىل )أ/1/173/(فقد أثبت حماسبة.1"سبط بين إسرائيل
وكيف ال يعظم جرم اليهود ويسلط عليهم يف الدار . تالميذه،واملصلوب من خريهم كما تقدم



فبشؤم قصدهم عظم ! حاب املسيح وإمنا قتلوا يف زعمهم واعتقادهم وظنهم املسيح؟اآلخرة أص
  .إمثهم وإن مل يصادفوه وال قتلوه فسلط اهللا عليهم يف القيامة بعض خدمه وهو الشَّبه لينتقم منهم

قال دواد يف مزمور له وتنبأ به على : سؤال عاشر وهو من املعضالت، قال النصارى - 20  
ثقبوا يدي، وجعلوا يف طعامي املرار، وعند عطشي سقوين : "وما جيري عليه من اليهود آالم املسيح

  .2"خًال، يا رب ال تبعد نصرك مين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19/28مىت  1
ألنه قد أحاطت يب كالب مجاعة من األشرار : "كاآليت  19- 22/16ورد يف مزمور  2

حصى كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون يفَّ، يقتسمون ثيايب بينهم اكتنفتين، ثقبوا يديَّ ورجلي، أ
  ".وعلى لباسي يقرتعون، أما أنت يا رّب فال تبعد، يا قـُوَّيت أسرع إىل نصريت

املذكورة يف الرتاجم ) ثقبوا يدي ورجلي(إن هذه العبارة : "يقول الشيخ رمحة اهللا اهلندي
  ".كلتا يدي مثل األسد: "ًال منها هذه اجلملةالشائعة، ال توجد يف العربانية، بل يوجد بد

هل النسخة العربانية هاهنا حمرفة يف زعمكم أم ال؟ فإن مل تكن حمرفة، فلم : فنسأل النصارى
وإن كانت حمرفة فال بُدَّ أن تُِقرُّوا ! حّرفتم هذه اجلملة لتصدق على املسيح يف زعمكم؟

  ).،بتصرف بسيط55إظهار احلّق ص:ر".(بتحريفها
ذا يؤّكد أن هذا املزمور بالذات قد تعرَّض للكثري من التحريف والتعديل، مما جيعلنا يف شّك وه

من أن ترامجه الشائعة ال تعطي نفس املعاين واملفاهيم اليت سجلها داود عليه السالم يف مزموره 
  .األصلي

يف  - هوتأستا الال- كما أن فهم علمائهم هلذا املزمور يتمثل فيما يقوله األستاذ نينهام
بأننا لو أخذناه ككل، فإنه ال يعدوا أن يكون صالة لعبد ):"428تفسريإجنيل مرقس ص:(كتابه

بار يعاين آالمًا إّال أنه يثق متامًا يف حّب اهللا له وحفظه من الشّر وهو مطمئن متامًا حلمايته وخاصة 
سكنة املسكني ومل ألنه مل حيتقر ومل يرذل م: وفيهما"24،26،وبالذات الفقرتني19/26الفقرات

  ".حيجب عنه بل عند صراخه استمع إليه
وتوجد بعض الشواهد على أن افتتاحية املزمور كان يفسرها قدماء اليهود على ضوء بقية 

نقًالمن .(اهـ"أجزائه وأنه كان يُعرف كصيغة صالة مؤّكدة االستجابة من أجل العون يف وقت الضيق
  ).229- 227ألمحد عبدالوّهاب ص- املسيح يف مصادر



: كاآليت  69/21فقد ورد يف مزمور ...". وجعلوا يف طعامي: "وأما احتجاجهم بالّنصّ 
إّال أننا جند النّص خمتلفًا يف الرتمجة احلديثة ". وجيعلون يف طعامي علقمًا ويف عطشي يسقونين خالً "
)THE PSALMS ( أعطوين لطعامي مسًا يف : "م كاآليت1963طبعة لندن وجالسجو عام

ومن الواضح أنه ال ميكن تطبيق هذه الرتمجة على املصلوب حرفياً ألن الذي ". سقونين خالً  عطشي
، 246: املرجع الّسابق، ص: ر. (يعطي لطعامه مساً، ال يلبث أن ميوت بالسم وليس بالصلب

252.(  
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  !فأي حجة أبني أو دليًال أوضح من هذا؟: قالوا
  :عن ذلك من وجوه: واجلواب
ال نسلم أن دواد عىن بذلك املسيح بل مل يعن إّال نفسه، والكالم حيمل على املعىن : أحدها

سالم َكىنَّ بذلك عما هو بصدده من قتال املشركني حيث أعوز محله على اللفظ، وكأنه عليه ال
م  م ومواالة شرورهم ) ب/1/173/ (ومنازعة أعداء الدين وجبابرة فلسطني، وكأ لطول حرو

ذا املزمور عن نفسه فَمن أراد صرفه عنه إىل غريه فعليه إقامة  فعلوا هذه األشياء، وداود أخرب 
  .الدليل

: النسخة والفراغ سألت حربًا من أحبار اليهود عن قول داودبعد تبييض هذه : "قال مؤلِّفه
باملزمور، فأجابين بنحو ما ذكرته يف الوجه األّول على الفور من غري توقف، فتعجبت " ثقبوا يدي"

  .من اّتفاقه لنّص ما عندهم
نسلم أن داود مل يعن بذلك نفسه ولكن عىن غريه فبم تنكر النصارى أن ذلك : الوجه الثاين

ثقبوا يدي جعلوا : واللفظ يساعد عليه فإنه ذكره بلفظ املاضي فقال!. عِينَّ رجٌل كان قبل داود؟امل
يف طعامي املرار، وذلك يشري إىل أمر قد وقع وفرغ منه، وإذا كان ذلك مل يصلح لالستقبال فلعّل 

ياء فتأمل بذلك تأمل داود إمنا أراد باملزمور رجًال من أسالفه املاضني كإبراهيم وموسى وغريه من األصف
قتال كفار زمانه )أ/1/174/(الولد البار لوالده وذوي َرِمحِه وعزَّى نفسه وسّالها فيما ابتلى به من

  .وملوك دهره
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  دة عن أسئلة امللحدةيف األجوبة املسع: الباب السادس
نسلِّم أن داود أرد االستقبال، لكن ليس يف املزمور ما يدّل على قتل وضرب : الوجه الثالث

م يف زعمهم، وليس فيه إّال أن رجًال من الناس يُثقب يده  وصفح وصلب كما نسبه الصنارى لرّ
ه، وال يلزم من وجود هذه وُيسقى خًال عند عطشه وُميَرَّر طعامه ويسأل ربه وخالقه إهله أن ينصر 

  .األموروجودقتل وصلب،فقديثقب يد اإلنسان ويسقى اخلل وال ميوت
سلَّمنا أن ذلك يستلزم القتل والصلب واإلهانة، وأن داود عربَّ ببعض اآلالم عن : والوجه الرّابع

. البتة ، وليس يف كالم داود له ذكر!سائرها، لكن من أين للنصارى أن املفعول به ذلك هو املسيح؟
إن املفعول به ذلك هو الشبه ال املسيح؟ وليس دعواهم أن داود أراد : فبم ينكرون على من يقول

: والدليل على أن داود أراد الشبه قوله. مل يرد بذلك إّال الشبه: املسيح بأوىل من دعوى َمن يقول
) ب/1/174/(اهللافصرَّح داود بأن املفعول به ذلك عبد من عبيد". يا رّب ال تبعد نصرك مين"

يستصرخ بربه ويلتمس نصر خالقه عند نزول كربه، ويؤّيده قول نقلة اإلجنيل إن املصلوب قال يف 
. واملسيح ليس كذلك عند النصارى". إهلَِي ِإهلَِي كيف تركتين؟: "آخر كالم تكلم به على اخلشبة

اجلس عن مييين حىت : ّرّب لريبِّ قال ال: "والسيما وقد رووا عن داود أنه عىن املسيح بقوله يف املزمور
إن داود خياطب املسيح بلفظ الربوبية وأن أعداءه تكون : وإذا قالوا". أجعل أعداءك موطئ قدميك

  .املسيح وصّح إضافة ذلك إىل الشبه". ثقبوا يدي: "موطئ قدميه بطل أن يكون عىن بقوله
ملسيح وربوبيته وقتله وصلبه لكان مث داود عرباين اللسان، فلو كان يف مزمور ما ينوه بذكر ا   

الشتغاهلم بتالوة مزامري داود وانكماشهم على . أحّق مبعرفته من غريهم - وهم اليهود  - العربانيون 
ا، فإقدامهم على ما أقدموا عليه من طلب املسيح وتكذيبه، وعزمهم على قتله حىت  ا والتعبد  قراء

  شغلهم اهللا
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  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس
على غلط النصارى فيما استنبطوه ) أ/1/175(دليل واضح - عنه بالشبه الذي قتلوه وصلبوه

م   .من املزامري بعقوهلم واستخرجوه بأذها
معدودة من معضالت أسئلتهم مضافة إىل ما قدمناه، غري أن هذه األسئلة فهذه عشرة أسئلة 

هي أساس كفرهم، وعليها عقدوا أمانتهم اليت سنبّني بعون اهللا فسادها وتناقض ألفاظها ومعارضتها 
  .للثالوث ومعارضة الثالوث هلا

أعدائه اليهود، وقد بّني داود يف املزمور التاسع عشر على ما ذهبنا إليه من خالص املسيح من 
يستجيب لك الّرّب يف يوم شديد، ويرسل لك : "وأخرب أن اهللا تعاىل محاه منهم وسرته عنهم، فقال

فقد . 1"عونًا من قدسه يعضدك من اآلن، عرف خالص اهللا ملسيجه ومن مساء قدسه استجاب له
  .شهد داود بأن اهللا خّلص املسيح

". خربَّ عن اهللا أن املسيح يكون ملك بين إسرائيلإن جربيل : "وهذا املزمور مصدِّق لقول لوقا
  .، فكذَّب بشارة جربيل، وما َردَّ بشارة جربيل عن اهللا تعاىل فهو مردود"ثقبوا يدي"فأما مزمور 
  .وهذا يدل على ربوبيته 2فاملسيح صعد إىل السماء: فإن قيل

ماء وليسوا آهلًة به؛ إذ املالئكة تصعد الس) ب/1/175/ (هذا من أضعف ما يتمسك : قلنا
وكذلك إلياء . وهو عبد من عبيد اهللا 3وال أرباباً، وأخنوخ الذي هو إدريس قد صعد إىل السماء
  .4َودَّع تلميذه اليسع وصعد إىل السماء على فرس من نور

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7- 20/1مزمور  1
  .24/51، لوقا 16/19مرقس  2
  .5/24سفر التكوين  3
  .11- 2/1امللوك الثاين سفر  4
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  يف األجوبة املسعدة عن أسئلة امللحدة: الباب السادس



، والعجب أن التالميذ عندكم أفضل من إدريس وإليا وغريهم وقد قتلوا وماتوا ودفنوا يف اإلرض
  .فليس يف صعود السماء ما يدّل على ما يذهبون إليه

وال يعلم الغيب  1فاملسيح أخرب باملغيِّبات وَعرَّف تالميذه مبا سيحدث يف املستقبل: فإن قيل
  .إّال اهللا سبحانه

والدليل على .التعلق بذلك يصلح إلثبات النبوة والرسالة، أما أنه يصلح ملا تّدعونه فال: قلنا   
وحًا وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى ومجاعة من األصفياء قد أخربوا باملغيَّبات فوقعت ذلك أّن ن

، وأخرب إبراهيم 2فأخرب نوح بالطوفان وهالك اخللق بأسرهم إّال من ركب سفينته. على وفق خربهم
 ، وأخرب يعقوب بأن اهللا سيذكر بين3بأن ذريّته يكونون يف العبودية والسخرة مبصر املدة الطويلة

، وأخرب موسى 4منيعة غزيزة قوية) أ/1/176/ (إسرائيل وخيرجهم من مصر إىل بالدهم بيٍد 
بشتات أمر اليهود وعبادمت األصنام واألوثان وإعراضهم عن طاعة اهللا الذي أنقذهم من سخرة 

، وأخرب دانيال خبتنصر 6، وأخرب يوسف بالغالء واجملاعة اليت تعمُّ األرض سبع سنني5فرعون
  فلم خيرم مما قالوا ومل خيلف كما شهد بذلك كله التوراة. 7ات كثريةمبغيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 38- 22/31، لوقا 28- 5- 21، لوقا 32- 13/1، مرقس 31- 24/1مىت  1
  .38- 13/36يوحنا 
  ).6(سفر التكوين إصحاح  2
  .17- 15/13سفر التكوين  3
  .48/21سفر التكوين  4
  .47- 32/1، 30- 31/24سفر التثنية  5
  .36- 41/25سفر التكوين  6
دانيال : ر. (إخبار دانيال خبتنصر حبلمه عن التمثال العجيب وتفسريه له: من هذه املغيبات 7
، )3دانيال صح : ر. (، وعن حلم امللك عن الشجرة العظيمة اليت قطعت وتأويل ذلك)2صح 

). 5دانيال صح : ر. (ليت أقامها امللكوعن تفسري الكتابة اليت ظهرت على احلائط يف الوليمة ا
  .وغري ذلك
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اِملُ الَغيِب َفَال ُيْظِهُر َعَلى عَ {: والنبوات وأربوا على املسيح يف ذلك، وذلك كله بتعريف اهللا
  .1}َغْيِبِه َأَحداً ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رُُّسولِ 

والعجب كيف يتمسك النصارى يف دعوى ربوبية املسيح بإخباره الغيب، وهذا نوح    
م قوم صاحلون  وإبراهيم ويعقوب خيربون به وينبؤون عنه، مع أن النصارى ال يعتقدون فيهم سوى أ

  ، وهذا من أجلِّ أغاليطهم وكفرهم إذ2ريال غ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ِإال َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّه . َعاِملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً {: اآلية الكرمية 1
  ].27- 26: يةسورة اجلن، اآل. [}َيْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً 

إن الفكر النصراين املنحرف يف القرون األوىل املسيحية مل يتطرق إىل حبث قضية الوحي  2
والنبوة؛ ألن ألوهية املسيح عليه السالم وما يتعلق به من قضايا فلسفية هي احملرر الرئيسي للفكر 

  ).THEOLOGIA: الثيولوجيا: (النصراين أو ما يسمى بعلم
نبوة بعض األنبياء : م فإن موقف النصارى من بعض قضايا النبوة مثلأما بعد ظهور اإلسال

  :السابقني كنوح وإبراهيم ويعقوب عليهم السالم، فهو يتلّخص يف اآليت
اعتبارهم جمرد آباء للشعب اإلسرائيلي ورجال صاحلني وليسوا أنبياء مرسلني من اهللا، : األّول

فإن الرتاث اليهودي جيعل النبوة تبدأ . (ثه النصارىوهذا املوقف ناشئ من الرتاث اليهودي الذي ور 
الذي يعترب أبًا األنبياء ومن أبرز آبائهم  - يف مرحلة متأخرة من الزمان، بدأت مبوسى عليه السالم 

م . وتنتهي بأنبياء القرن الرابع قبل امليالد - املتقدمني  يف  - أما نوح وإبراهيم ويعقوب وغريهم فإ
باء للشعب اإلسرائيلي وبأن ما تلقاه هؤالء اآلباء من الوحي اإلهلي فإنه إرث جمرد آ - نظر اليهود 

  .يهوذي خالص
ذه اجملموعة من األنبياء ) األنبياء(ونادرًا ما يستخدم تعبري  حسب الفهم  - للتعريف 

اإلسالمي ـ، فكل الشخصيات السابقة على موسى عليه السالم يف الرتاث اليهودي جيمعهم لقب 
م كانوا مبثابة رؤساء وشيوخ لقبائلهم، ) THE PATRIACHS: (ةالبطارق أو اآلباء مبا يعين أ

  ".وأن وظيفتهم كانت سياسية اجتماعية أكثر منها دينية
حمّمد خليفة حسن أمحد، دائرة املعارف اليهودية . ، د21- 16تاريخ النبوة اإلسرائيلية ص:ر(
  ).1132قاموس أكسفورد ص د،  ، مادة النبوة،13/1149مادة البطارقة . 13/181



كما أن أصحاب هذا املوقف قد يكونون متأثرين برد الفعل املعاكس ملا ورد يف القرآن الكرمي 
م عناداً وخمالفًة ملا عند املسلمني   .من إثبات نبوة هؤالء األنبياء الكرام، مما دعاهم إىل إنكار نبو

م، فهو ما ور : أما املوقف الثاين تنقيح : ر. (د يف بعض املصادر اليهوديةاالعرتاف بنبو
وأصحاب هذا ). ، البن كمونة اليهودي، األصول الثالثة عشر ملوسى بن ميمون21األحباث ص 

م نبوة هؤالء  املوقف متأثرون باإلسالم، وهم بذلك يتحاشون االنتقادات اليت توجه إليهم لعدم إثبا
  .يف التوراةاألنبياء الكرام مع ثبوت تكليم اهللا عزوجل هلم 

  .واهللا أعلم. وبذلك يتبّني لنا أن ما ذكره املؤلِّف عن أهل الكتاب صحيح
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ل نوح وإبراهيم عليهم السالم مع شهادة التوراة بأعالمهم ورسوخ أخرجوا من ديوان النبوة مث
  .1أقداهم ومكاملتهم احلّق ودعائهم اخللق

ا)ب/1/176/(فاملسيح جاء من غري: فإن قيل . فحل وحنن وأنتم قاطعون بطهارة مرمي وبراء
  .وإذا كان ال بّد من أب فال أب له سوى اهللا تعاىل

به؛ وذلك أن التوراة مصرحة بأن اهللا تعاىل خلق حواء من  هذا من أضعف ما يـَُتمسك: قلنا
ال حيسن أن يبقى آدم وحده بل خنلق له زوجًا مثله، فألقى : "آدم، قال اهللا تعاىل يف صدر التوراة

اهللا عليه النوم فنام فنَـزَع ضلعاً من أضالعه وأخلف له عوضه حلماً، فخلق اهللا من ذلك الضلع حواء 
  .2"زوجته

َفَخْلُق أنثى من ذكر بغري أم أعجب من ! إن اهللا أمها؟: ال بّد هلا من أم فهل تقولونفإذا كان 
وقد خلق اهللا . خلق ذكر من أنثى بغري أب، وأعجب من هذين خلق بشر من غري أنثى وال ذكر

آدم من تراب، فمن كان قادراً على أن خيلق بشراً من غري أبوين وال يكون ابنًا له كيف ال يقدر أن 
  !.لق بشراً من أنثى وال ذكر وال يكون ابناً له؟خي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد وردت نصوص كثرية يف سفر التكوين من التوراة تثبت نبوة هؤالء األنبياء وإنزال الوحي  1

: فقال اهللا لنوح: "النصوص اآلتية) 9- 6(عليهم، فأما نوح عليه السالم فقد ورد يف اإلصحاحات 



...". هذه عالمة: وقال اهللا لنوح"، ..."اخرج من الفلك: وكلم اهللا نوحًا قائالً ...". "كّل بشراية  
  .وغري ذلك

نصوص  ) 24- 20، 18- 12(وأما إبراهيم عليه السالم فقد ورد عنه يف اإلصحاحات 
...". ديرأنا اهللا الق: ظهر الّرّب ألبرام وقال له". "اذهب من أرضك: قال الّرّب ألبرام: "كثرية منها

فاآلن رّدا امرأة :... يف احللم - مللك جرار الذي أخذ سارة زوجة إبراهيم : أي - فقال اهللا له (
  .وغريها...". الرجل فإنه نيبّ 

قال اهللا : "مثل ذلك، منها) 46، 35(وأما يعقوب عليه السالم فقد ورد عن اإلصحاحات 
لكن التوراة احملرفة ال تذكر أي . وغريها ...".امسك يعقوب: وقال له اهللا...". "قم اصعد: ليعقوب

  .نشاط للدعوة هلؤالء األنبياء
  .23- 2/18سفر التكوين  2
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َفَأيُّ آيَاِت {!  سبحانه من خملوقاته من غري تناسل معروف وال والدة معتادة؟وكم قد خلق اهللا

  .1}اهللا تـُْنِكُرون
  :انتزاعات هلم   

ا دالة على ربوبية ) أ/1/177/ (وانتزع النصارى من  التوراة والكتب العتيقة مواضع زعموا أ
تفريج لكربة النصارى [ليس فيها املسيح، وحنن نوردها يف معرض األسئلة، وجنيب عنها، ونبّني أن 

  .هلم فيما حياولونه 2]وال معتصم
أن إسرائيل ملا : "ففي التوراة ما يدل على عقد النصارى يف املسيح، وهو: فإن قيل - 1

ال يعدم سبط يهوذا ملكًا مسلطاً، ونبّياً : احتضر مبصر مجع بنيه ودعا واحدًا مث قال البنه يهوذا
وإياه ينتظر الشعوب، ربط باحلبلة جحشه، يرخص باخلمر لباسه، . امللكمرسًال حىت يأيت الذي له 

  .3"ويصبغ بعصري العنب رداءه، عيناه أشد سهولة من اخلمر، وأسنانه أشد بياضاً من اللنب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].81: افر، اآليةسورة غ. [}َويُرِيُكْم آيَاتِِه َفَأيَّ آيَاِت اللَِّه تـُْنِكُرونَ {: قال تعاىل 1



  .والصواب ما أثبته) تفرجياً للربية النصارى وال معتصماً (يف ص  2
ال يزول قضيب من يهوذا ومشرتع من : "كاآليت  12- 49/1ورد الّنّص يف سفر التكوين  3

بني رجليه حىت يأيت شيلون، وله يكون خضوع شعوب، رابطًا بالكرمة جحشة وباجلنفة ابن أتانه، 
  ".سه وبدم العنب ثوبه، مسّود العينني من اخلمر ومبيض األسنان من اللنبغسل باخلمر لبا

إىل  - رمحة اهللا  - الفرق واضح بني هذا الّنّص وما ذكره املؤلِّف، وقد أشار الشيخ : قلت
ا موجودة يف الرتاجم العربية للكتاب ". حىت يأيت الذي له الكل: "اختالف اللفظ يف عبارة وذكر أ

الذي "، أو "الذي له الكل: "م، وأن عبارة1844م، 1831م، 1722ة سنة املقدس املطبوع
  ).519، 518إظهار احلق ص : ر". (شيلون"، أو "شيلوه: "، ترمجة للفظ"هو له

إنه ال تزول السلطة من بيت يهوذا واملشرتع : وبناء على ذلك فإن تفسري هذه البشارة كاآليت
ألنه من بيت يهوذا، فيكون ما بيَّنه يف األناجيل من  - وهو املسيح  - من بني رجليه أو ُصْلِبه 

، فيكون احلكم والعمل على "من له األمر أو الكلّ : أي"الشريعة يبقى مستمرًا حىت يأيت شيلون 
  .شريعته، ومل يتحقق هذا إّال مبجيءسيدنا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

بالرجوع إىل " شيلوه: "كلمة  - الذي كان قسيسًا فأسلم  - وقد فسر األستاذ عبد األحد داود 
  :أصل اشتقاق هذه الكلمة يف اللغة العربية، فسرها بثالث تفسريات

إن الطابع امللكي املتنبئ لن ينقطع من : "، ويكون املعىن كاآليت"الشخص الذي له: "األّول
  ".يهوذا إىل أن جييء الشخص الذي خيّصه هذا الطابع ويكون له خضوع الشعوب

  ".م، اهلادئ، الوديع، األمنياملسل: "الثاين
مث يقرر األستاذ . الرسول أو املبعوث: ، ومعناه"شلواه: "أن كلمة شيلوه حتريف لكلمة: الثالث

ا تنطبق متامًا على نبّينا حمّمد صلى  عبد األحد أنه على أي تفسري من هذه التفسريات الثالثة فإ
الشعوب وأزال سلطة اليهود، وهو صلى اهللا اهللا عليه وسلم الذي أقام دين اإلسالم ووحَّد مجيع 

عليه وسلم امللقب باألمني، وهو رسول اهللا الذي يتكرر إطالق هذا اللقب عليه يف القرآن الكرمي 
  .ويف األذان ويف الصالة مخس مرات كّل يوم

فإننا مضطرون حبكم حتقق هذه الصفات يف حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، أن ُنسلِّم : مث يقول
آخر، وأن النصارى مصرون على خطئهم يف االعقاد أن ) شيلوه(ليهود ينتظرون عبثًا جميء بأن ا

- 77عبد األحد داود ص  - حمّمد يف الكتاب املقدس : ر". (شيلوه: (عيسى كان هو املقصود بـ
  ).، بتصرف85
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  .وهذه صفات املسيح: 1قال النصارى

اللفظ للتوراة وهي عربانية واليهود من أوالد يعقوب أعرف بذلك منكم، وها هم إىل : قلنا   
ذه الصفات، ويدَّعون أنه صاحبكم وهم إىل اآلن ينتظرونه، وحنن ال  اآلن ينازعونكم يف املوصوف 

/ نسلم أن هذا املوعود به عيسى بن مرمي وال غريه بل هو حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 
وليست كذلك وإمنا ". حىت يأيت الذي له امللك: "والدليل على ذلك قول يعقوب) ب/1/177(

بوة ، فجعله مع الن"الكلّ "، فحرفت بسوء النقل وكذلك هي يف بعض نسخ التوراة "الكلّ : "هي
  ملكاً مطاع األمر كما قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد تومهه أيضًا العالمة جنم 536ويزعم ذلك أيضًا مؤلفو قاموس الكتاب املقدس ص  1

) 108، 107االنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية، ص : (الدين الطويف يف كتابه
 -السابق هي صفات املسيح، هذا اجتهاد خاطئ منه حينما زعم أن الصفات الواردة يف الّنّص 

  .يرده ما ذكرناه سابقاً  - رمحه اهللا 
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ا النبوة: ح ملك ابن أخيك عظيمًا فقال لهلقد أصب: "أبو سفيان للعباس . 1"اسكت فإ
لقد أتيت كسرى يف ملكه وقيصر يف ملكه فما رأيت قومًا أهيب مللكهم من أصحاب حمّمد : وقال

  .2حملّمد صلى اهللا عليه وسلم
، جد من أجداد رسول اهللا صلى اهللا عليه 3لقد أَِمَر أَْمُر ابن أيب َكْبشة: وقال صناديد قريش

  .موسل



النبوة، وامللك، فاستقام أمره : وكذلك كان عليه السالم، فإن اهللا مجع له الكّل كما قال يعقوب
سلطانه واستتبت دولته وألقت إليه الدنيا سلطان مقاليدها فكان نبّيًا رسوًال كما كان  4واستوسق

ته واعتصمت منه سلطانًا مبعوثًا إىل األمحر واألسود والقريب والبعيد، ولقد هابته امللوك وهاد
  .بالذمم، وحضت على مؤازرته، وتابعه قيصر والنجاشي وملوك العرب

  فأما املسيح عليه   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

يف سياق  - ورد يف قصة فتح مكة  - رضي اهللا عنهما  - حديث العباس مع أيب سفيان  1
، )4/64سرية ابن هشام : ر. (عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه ابن إسحاق - طويل 

وأخرجه ابن ). البن حجر 246- 4/244املطالب العالية : ر. (وإسحاق بن راهويه يف مسنده
، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 35- 5/32، والبيهقي يف الدالئل 137- 2/134سعد 

ذا ه: "وقال احلافظ بن حجر". رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: "، وقال1700- 6/167
  ".حديث صحيح

هذه مقالة أيب سفيان للعباس رضي اهللا تعاىل عنهما يف قصة الفتح حينما رأى أبو سفيان  2
- 5/39املسلمني يتلقون وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد أخرجها البيهقي يف الدالئل 

  .4/324ونقلها ابن كثري يف البداية والنهاية . ، برواية موسى بن عقبة40
ه مقالة أيب سفيان بن حرب قاهلا ألصحابه من كفار قريش بعد ما ساله هرقل ملك هذ 3

). 7(الروم عن أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفد أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي باب 
- 4/377، والبيهقي يف الدالئل 1397- 3/1393ومسلم ). 33- 1/31فتح الباري : ر(

وابن أيب  : "قال احلافظ ابن حجر. عاىل عنهما يف سياق طويل، عن ابن عباس رضي اهللا ت380
كبشة أراد به النّيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت 

وهو رجل من خزاعة خالف قريشاً : "، وقال ابن قتيبة واخلطايب والدارقطين"نسبت إىل جّد غامض
: قال. وكذا قاله الزبري". ى، فنسبوه إليه لالشرتاك يف مطلق املخالفةيف عبادة األوثان فعبد الشعر 

  ).1/40فتح الباري : ر". (وجز بن عامر بن غالب: "وامسه
  ).1199القاموس ص : ر. (اجتمع وانتظم: استوسق 4
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فقد شهدت عليه أقواله وأقوال تالميذه يف اإلجنيل بأنه مل يرسل إىل  ) أ/1/178/ (السالم 
إين مل أرسل إّال إىل اخلراف الضالة من بيت : "كّل األمم من العرب والعجم؛ إذ يقول يف إجنيله

ليس جبيد أن يؤخذ خبز النبيني : جة امرأة من الكنعانّيني، فقالوسئل أن يقضي حا. "1"إسرائيل
مدن السامرة ال تدخلوا، وطريق الزنادقة ال : "وقال املسيح حيث بعث تالميذه. 2"فيلقى للكالب

  .3"تسلكوا، واذهبوا إىل اخلراف اليت ضلت من بيت إسرائيل
و املراد بلفظ إسرائيل، إذ فبني يف كّل كالمه أن دعوته خاصة وليست عامة، فإذًا ليس ه

  .ومل يقل ينتظره من ضّل من شعب إسرائيل ال غري". إنه ينتظره كّل الشعوب: "إسرائيل يقول
والعجب من النصارى كيف يْنزِلون هذا الكالم على املسيح عليه السالم وهم جممعون أن 

يلهم الذي بأيديهم الذمة، فرووا يف إجن 4]أهل[صاحبهم كان مستضعفًا يبذل اجلزية أسوة سائر 
ما بال معلمكم ال يؤّدي إلينا الغرم؟ فذكر : أن جباة اجلزية من جهة قيصر قالوا لبطرس: "اليوم

: مث قال لبطرس) ب/1/178/ (أيضًا يؤّدون الغرم  5]والبنون: [ذلك بطرس للمسيح، فقال
  .6"اذهب إىل البحر وألق الصنارة واصطد ما تؤّدي عين وعنك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15/24مىت  1
  .28- 15/21مىت  2
  .6، 10/5مىت  3
  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 4
  .والصواب ما أثبته) والبنني(يف ص  5
  .27- 17/24مىت  6
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وهذا نقلهم والُعهدة عليهم، وإذا كان األمر ما نقلوا فليس هو صاحبهم؛ ألن الصادق 
إن هذا اآليت يكون ملكًا نبّيًا وكّل الشعوب ينتظرونه، واخلالئق معمومون برسالته : إسرائيل قال

زية من صيد السمك ويتحمَّل الصَّفار وإن هو هذا الذي يبذل اجل: والنصارى يقولون. ودعوته
، ووضعوا على 1خساس اليهود وأراذهلم وثبوا به وأرذلوه واستذلوه وربطوه ربط اللصوص وأهل الدَّعر

متهم من عقوبته صلبوه على  رأسه إكليًال من الشوك، وجعلوا يصفعونه ويسخرون منه، وملا قضوا 
لبني، مث قتلوه وإيامها، كما حكوه لنا يف إجنيلهم، خشبة فوق نشز من األرض، وقرنوه بلصني مص

أفكانت بشرى يعقوب لسائر الشعوب برجل يرذل ويصفح ويؤّيدي اجلزية فيذل هلا وخيضع وحيمل 
خشبته ويصعد عليها ويرفع ويستسقى ماء فـَُيذاد عنه ويُدفع ويسأل البقيا فال جياب إليها وال 

واملسيح عند النصارى ". وإيّاه ينتظر الشعوب) "أ/1/179: / (قال يعقوب عليه السالم. يسمع
ومعلوم أن أكثر شعوب األرض وأهل الدنيا ينكرون هذا وال يقرون به فكيف . إله خالق ورّب رازق

وإمنا ينتظر اإلنسان ما جيّوزه فأما ما حييله ويقضي مبنعه واستحالته فال ينتظر جميئته ! ينتظرونه؟
  .وإتيانه

فأما اليهود . عليه يعقوب يف التوراة ليس هو املسيح عليه السالم فقد وضح أن الذي نصّ 
  أخربونا عن مسيحكم هذا الذي أنتم تنتظرونه، هل يعرفه غريكم أو يقّر به سواكم؟: فيقال هلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).501القاموس ص : ر. (الفساد والفسق واخلبث: الدعر 1
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فإن اّدعوا ذلك كابروا العيان، فإن أحدًا من الناس ال يعرفه وال يدين اهللا مبجيئه، وانتظار 

 1ل الكذاب الضال املضل الذي حّذر منه األنبياءالشيء فرع معرفته، وإمنا ينتظرون املسيح الدجا
فأما الذي : "وأتباع األنبياء، قالت التوراة يف السفر اخلامس بعد أن نّص على جميء النّيب الصادق

قتًال، وإن أشكل عليهم معرفة الصادق من  2يقول ما مل آمره به ويتكلم باسم إله أخر فليقتل ذلك
كذب ) ب/1/179/ (مل الكاذب وال أكمل فعله؛ ألن قوله ذلك الكاذب فانظروا فإين ال أمتُّ ع

  .فهذا ما يف التوراة. 3"وجرأة وصفاقة وجه ال خيافوه وال يفزعوا منه



 5]ويضلون[إنه سيقوم مسيح كذب وأنبياء كذبة بآيات وعالمات : "4وأما اإلجنيل فقال
اس إىل اجلبال وال يْنزِل َمْن على يهرب الن: "الناس إن َقَدُروا، ويتم الذي حكاه دانيال حيث يقول

سطح داره أن يْنزل ألخذ ثيابه، الويل للحباىل واملرضعات يف تيك األيام، ويكون ضيق عظيم مل 
يكن مثله يف العامل، ولوال أن تيك األيام قصرت مل خيلص ذو جسد، ولكن من أجل املنتخبني 

  ".الكواكب وترتج السماءقصرت تيك اآليام، ومن بعد ذل تظلم الشمس والقمر وتسقط 
م"وقد قال املسيح يف اإلجنيل       وحنن نعلم. 6"ومن ِقَبل مثارهم يعرفو

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس : "عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قال 1

 ألُْنَذركموه، وما من نيبٍّ إّال أنذر قومه، لقد إين: فأثىن على اهللا فما هو أهله، مث ذكر الدجال، فقال
تعلمون أنه أعور، وأن اهللا ليس : أنذر نوح قومه، ولكين أقول لكم فيه قوًال مل يقله نّيب لقومه

  ).6/370فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري". بأعور
  ).ذلك: (تكررت لفظة: يف ص 2
  .، بألفاظ خمتلفة23- 18/20سفر التثنية  3
  .32- 21/8، لوقا 32- 13/5، مرقس 34- 24/3يل مّىت إجن 4
  .والصواب ما أثبته) ويضلوا(يف ص  5
  .20، 7/16مىت  6
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حمّمد عليه السالم توحيد الباري وتقديسه وخلع ما سواه جّل وتعاىل، وأما أن من مثار 

وأما النصارى . املسلمون فال يعدلون هلذا النعت عن حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فمكذبون لليهود زاعمون أنه املسيح ابن مرمي عليه السالم، وقد أبطلنا ذلك

  وأصحاب 2ابئةوسائر فرق الناس كالص 1وأما اجملوس
  3هرمس   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



) إله الظلمة(و.يزدان:خالق اخلري وامسه) إله النور: (الذين أثبتوا أصلني للعامل مها:اجملوس؛هم 1
: وانقسموا إىل مذاهب كثرية منها. واجملوس يعظمون النريان واألنوار. أهرمن: خالق الّشر، وامسه
  .واملركونية، واملزدكية، والتناسخية الثنوية، والزرادشتية،

، امللل والنحل للشهرستاين 1/86، الفصل البن حزم 87التمهيد للباقالين ص : ر(
، اعتقادات فرق 271، 221، والداعي إىل اإلسالم أليب الربكات األنباري ص 1/230

  ).90، الربهان للسكسكي ص 86املسلمني واملشركني للرازي ص 
ا كلمة آرامية : وقيل. إذا مال وزاغ: صبأ الرجل: لة احلنيفية، ويف اللغةالصابئة؛ يف مقاب 2 بأ

  :األصل تدل على التطهري، ويعرف منها
  ).حران(ومركزهم ) هـ11(وقد انقرضوا يف القرن : الصابئة احلرانيون - 1
م أتباع النّيب حيىي عليه السالم: الصابئة املندائيون - 2 حالياً  ويـَُقدَّر عددهم. ويزعمون أ

والصابئة يقدسون الكواكب والنجوم، ويعترب . بعشرة آالف شخص تقريباً معظمهم يف العراق وإيران
  .االّجتاه حنو القطب الشمايل والتعميد يف املياه اجلارية من أبرز معامل ديانتهم

، والربهان ص 90، اعتقادات ص 57- 2/5، اململ والنحل 90- 1/88الفصل : ر(
  ).317يسرة يف األديان واملذاهب ص ، املوسوعة امل932
ومجعه هرامس، يسمى عند العرب إدريس، وعند اليونانيني أطرمسسني، وعند : هرمس 3

جل أو اللهجد : العربانيني أخنوخ، وعند الفرس وقد اشتهر من اهلرامسة . ذو عدل - وتفسريه  - أ
  :ثالثة

وهو أخنون أو  - الطوفان وقد كان قبل  - ) هرمس اهلرامسة: (هرمس األّول ويسمونه - 1
ا إليه، وقيل أّول من استخرج احلكمة وعلم النجوم والطبّ    .إدريس، وللصابئة شرائع يسندو

  .من أهل بابل الكلدانيني وكان بعد الطوفان: هرمس الثاين - 2
  .سكن مصر: هرمس الثالث - 3
، 2/45، الشهرستاين 1/90، الفصل البن حزم 492الفهرست البن الندمي ص : ر(

، دائرة معارف فريد وجدي 5، أخبار العلماء للقفطي ص 1/34الكامل البن األثري 
10/504.(  
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وهو ال يدين بالتوراة وال بشيء ) أ/1/1810/ (له شبهة كتاب  وغريهم فينقسمون إىل من
  .واهلنود وغريهم 1من قول اليهود، وإىل من ينكر النبوات مجلة كالربامهة

وإذا كان ذلك كذلك فليس املذكور يف التوراة صاحبهم الذي ينتظره سائر الشعوب، وإذا 
بقول إسرائيل اهللا الصادق، ومل يبعث إىل فسدت دعوى اليهود والنصارى مجيعًا فال بدَّ من الوفاء 

سائر الشعوب سوى حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال ميكن دعوى ذلك ملوسى عليه 
السالم إذ هو مهجور على كّل قول وال ادعاه أحد، مث اعلم أنه يتعني تأويل ألفاظ إسرائيل وصرفها 

  .ل استنباطه إىل آراء العلماء وفهوم احلكماءعن ظاهرها، فأكثر كالم القوم مرتوك الظواهر موكو 
والدليل على أّن نبّينا حمّمدًا صلى اهللا عليه وسلم ينتظره سائر الشعوب قوله تعاىل يف حمكم  

يعاً {: كتابه العزيز ]. 158: سورة األعراف، اآلية. [}ُقْل يَا أَيـََّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اهللا ِإلَيُكم مجَِ
تـََباَرك الَِّذي نـََزَل الُفْرَقاَن َعَلى {]. 107: سورة األنبياء، اآلية. [}َناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِلَعاِلِمنيَ َوَما َأْرَسلْ {

  ].1: سورة الفرقان، اآلية. [}َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

برامها، وفشنو، : (اصر الثالوث اهلندي املكون من، أحد عن)برامها: (نسبة إىل اإلله: الربامهة 1
، وميثلون الديانة اهلندوسية، والربامهة هم أعلى الطبقات يف اجملتمع اهلدوسي، وهلم الكهانة )وسيفا

م طبقة الكاشرت مث الويش مث الطبقة  م خلقوا من فم اإلله برامها، مث يلو واملراتب العليا، ويزعمون أ
م. راملنبوذة وهم الشود قانون (الكارما : وهذه الديانة يعتنقها معظم أهل اهلند، وأبرز معتقدا

  .، وتناسخ األرواح، واالنطالق، ووحدة الوجود)اجلزاء
ت، والداعي إىل اإلسالم 87، الربهان ص 2/250، اعتقادات فرق 1/137الفصل : ر(

  ).اهلند الكربىشليب، أديان . ، مقارنة األديان، د531، املوسوعة امليسرة ص 272ص 
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بعثت إىل األمحر واألسود، لو أدركين موسى وعيسى ) "ب/1/180/ (وقد قال عليه السالم 
وذلك الذي يوضح أنه عليه السالم املراد يف التوراة على لسان . 1"ألكبهما اهللا يف النارومل يتبعاين 

م على أن هذا النّيب املنتظر يكون خامت األنبياء، وسنذكر ذلك . يعقوب وقد نصت األنبياء يف نبوا
  .يف الباب األخري

يشد احلمار : بنا فقال، فتأويله بعض أصا"ربط باحلبلة جحشة: "فقوله: أما ما يتعّني تأويله
وشاهد : احلمار هم اليهود والشجرة هم أصحاب النّيب عليه السالم، قال - مث قال  - بالشجرة 

َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التَّوَراَة ُمثَّ ملَْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل اِحلَماِر َحيِْمُل {: قال اهللا تعاىل. ذلك من القرآن والتوراة
أخرجت شجرة : "وقال تعاىل يف التوراة. َفَشبَّه اليهود باحلمار]. 5: اجلمعة، اآليةسورة . [}َأْسَفاراً 

بالشجرة أصحاب موسى وكذلك أصحاب حمّمدأيضاً : يعين. 2"من مصر مث فرعتها يف مجيع الدنيا
ذا االعتبار، وكأنه يقول ُم َفِإَذا َلِقيتُ {: يربط الكفار بأصحابه وأهل بيته، قال اهللا تعاىل: شجرة 

وا الَوثَاق   ].4: سورة حمّمد، اآلية. [}الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحىتَّ ِإَذا أَْثَخْنُتُموُهم َفُشدُّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا اللفظ، ولكن ورد معناه بلفظ آخر، فقد أخرج اإلمام مسلم  1 ، 1/371مل أعثر عليه 
أعطيت مخسًا مل يعطهن أحد : "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: عن جابر رضي اهللا عنه قال

وأخرجه ابن . احلديث..." قبلي كان كّل نّيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كّل أمحر وأسود
وأخرج اإلمام أمحد ". بعثت إىل األمحر واألسود: "، عن أيب جعفر مرسًال بلفظ1/191سعد 

والذي نفسي بيده : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، عن 5/312، وابن أيب شيبة 3/387
ا بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء فيخربونكم حبّق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا  لقد جئتكم 

وقد تقدم ". به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السالم كان حّيًا ما وسعه إّال أن يتبعين
  ).21ص : ر. (خترجيه

. طردت أممًا وغرستها. كرمة من مصر نقلت: "، كاآليت9، 80/8يف مزمور ورد الّنّص  2
" إن الّنّص يف التوراة: "ولعل املؤلِّف قصد بقوله". هيأت قدامها فأصَّلت أصوهلا فمألت األرض

  .وذلك من باب إطالق اجلزء على الكلّ .العهد القدمي وكتب األنبياء
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ا طيبة، إما أن تكونوا ) أ/1/181/ (إما أن تكونوا : "وقد قال املسيح لليهود شجرة ومثر

ا خبيثة؛ ألن من الثمرة تعرف الشجرة رمحهم . له عند بعض أسالفناهذا تأوي. 1"شجرة خبيثة ومثر
  .اهللا

حيتمل أن يريد باحلبلة جزيرة العرب وهي احلجاز وما وااله، وقد كانت قبل معبث : وأنا أقول
ا أم اخلبائث  سّيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممل الشرور وحمط اآلثام كاحلبلة اليت مخَّر

ا فلم يزا: فربط عليه السالم مركوبه؛ أي ا من الشرك، وأبادما اشتملت استقر  يلهاحىت أزال ما 
  .عليه من الكفر واإلفك، وأحال حاهلا من عبادةاألوثان إىل عبادةالرمحن كاستحالةاخلمر خالً 

وا من كالم يعقوب كلمتني: وقد قال بعض أهل العلم م غريَّ : وإمنا هي) جحشه: (أحدمها: إ
وإمنا :  - قال  - ذكر أنه رأى ذلك يف نسخة مل تتغري و . الكلّ : وإمنا هي) امللك: (والثانية. مهره

  .فعلوا ذلك لكي خيرجوا نص يعقوب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يسمى يعفور،  2]محار[وال فائدة هلم أيضًا يف ذلك، فلعمري لقد كان له عليه السالم : قلت

 - لو خفيت  - مة واحدة وغريها، وخفاء عال) ب/1/181/(ومعلوم أنه ال بدَّ من ربطه بالشجر
  .ال يقدح يف ظهور بقية الصفات

، فذلك كناية عن جهاده الكفار وقتاله يف سبيل اهللا، "يرخص باخلمر لباسه: "وأما قوله   
: أسوة سائر الرسل كما صنع إبراهيم وموسى ويوشع وداود، واخلمر هو الدم ودليله قول املسيح

  وكأنه. 3"هذا دمي: وأشار إىل اخلمر"
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20- 7/17مىت  1
  .والصواب ما أثبته) محاراً (يف ص  2
  .22/20، لوقا 14/24، مرقص 28، 26/27مىت  3
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أنه حني : "عليه السالم لشجاعته وإقدامه يف طاعة ربه يصبغ لباسه بدماء املشركني كما ورد
يا بنية أزيلي ما عليه فلقد أبلى : رجع من بعض غزواته ناول سيفه ابنته فاطمة عليها السالم وقال

  .1"عن أبيك اليوم
ل يف بعض مواقفه سبعني محلة أنه عليه السالم مح: "وكيف ال يصفه يعقوب بذلك وقد روي

  .2"على املشركني
يغمس سيفه يف دماء : يعين". يصبغ بعصري العنب رداءه: "وكذلك قول يعقوب عليه السالم
: ولو تصرف متأول يف كالم يعقوب فقّدم وأّخر فقال. الكافرين، والسيف يسمى رداءًا وإزاراً 

قال اهللا . حيرم اخلمر ويزيل وضرها بتقواه :لكان حمسناً؛ يعين) أ/1/182/ (يرخص اخلمر بلباسه، 
  .مسى التقوى لباساً ].26:سورة األعراف، اآلية.[}َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخريٌ {: تعاىل

صلى اهللا عليه وسلم أنه كان : فقد روي يف حاله". عيناه أشدُّ سهولة من اخلمر: "وأما قوله   
  يكون أشار بذلك إىل، وحيتمل أن 3بعينيه محرة ظاهرة ال تفارقه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
عن  3/24، وعنه احلاكم يف مستدركه )3/146السرية : ر: (أخرجه ابن إسحاق معلقاً  1

) من غزوة أحد(ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال
وهذا : هذا الدم، فأعطاها عليٌّ سيفه، قال يا بنية اغلسي عن: أعطى فاطمة ابنته سيفه فقال

لئن كنت : فاغسلي عنه دمه، فواهللا لقد صدقين اليوم القتال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
". صدقت القتال اليوم لقد صدق معك القتال اليوم سهل بن حنيف ومساك بن خرشة أبو دجانة

  .وسكت عنه الذهيب". حديث صحيح: "وقال احلاكم
ذا النّص، ولكن ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم كان من أشجع الناس  2 مل أقف على خترجيه 

كنا إذا اشتّد احلرب ومحى الوطيس نتقي برسول اهللا : وأصربهم وأجلدهم، حىت قال بعض أصحابه
  ).البن كثري 110الشمائل ص : ر. (صلى اهللا عليه وسلم

جابر بن مسرة رضي اهللا عنه أنه كان صلى  ورد يف صفته صلى اهللا عليه وسلم يف حديث 3
  .88، 5/86، وأمحد 4/1820أخرجه مسلم ". أشكل العينني: "اهللا عليه وسلم
قاله القاضي وأبو . محرة يف سواد العني: والسهلة. محرة يف بياض العينني، وهو حممود: والشكلة

ورد أيضًا يف  وقد). 15/93شرح النووي لصحيح مسلم : ر. (عبيد ومجيع أصحاب الغريب
". هدب األشفار مشرب العينني حبمرة: "أنه كان صلى اهللا عليه وسلم"حديث علّي رضي اهللا عنه 

  .1/89أخرجه اإلمام أمحد 
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فكان إذا أتى . 1شّدة حيائه عليه السالم فإنه كان أشّد حياًء وخفرًا من الغذراء يف خدرها

  .أهله تلفع من شّدة حيائه صلى اهللا عليه وسلم
ما بال : ، وإن أمضه ما يصدر منه عرَّض، فقال3أحدًا يف وجهه مبا يكره 2]جيابه[وكان ال 

الرجال نولِّيه مما والّنا اهللا فيفعل كيت وكيت، وإن أقوامًا استأذنوين  ، ومال4قوم يفعلون كذا وكذا
  .يف أمر فال آذن هلم، وذلك ملا طبعه اهللا عليه من احلياء واخلفر والسكينة صلى اهللا عليه وسلم

فإن محل على ظاهره فكذلك  ". بياضًا من اللنب) ب/1/1/2/ (وأسنانه أشدُّ : "وأما قوله
، وقد اختلف الفقهاء يف وجوب السواك عليه 5لكثرة حمافظته على سنة السواككان عليه السالم 
  .6صلى اهللا عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: سورة األحزاب، اآلية. [}...ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَِّيبَّ فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكمْ {: قال تعاىل 1

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشدَّ حياًء :  عنه قالوعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا]. 53
، ومسلم )6/566فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري. احلديث..." من العذراء يف خدرها

  .283، والرتمذي يف الشمائل ص 4/1809
  .والتصويب من احملقِّق) كبه(يف ص  2
اهللا عليه وسلم وعليه أثر صفرة عن أنس رضي اهللا عنه أن رجًال دخل على رسول اهللا صلى  3

: فلما خرج قال - وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـَلَّما يواجه رجًال يف وجهه بشيء يكرهه  - 
  .273، والرتمذي يف الشمائل ص 4/250أخرجه أبو داود ". لو أمرمت هذا أن يغسل ذا عنه"

ه وسلم إذا بلغه عن الرجل كان النّيب صلى اهللا علي: "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 4
أخرجه ". مابال أقوام يقولون كذاوكذا: ولكن يقول! ما بال فالن يقول؟:الشيء مل يقل

  .4/250أبوداود
لوال أن أشّق على : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 5
م بالسواك مع كّل صالة - أو على الناس  - أميت  فتح : ر. (ه البخاري واللفظ لهأخرج". ألمر



أّن النّيب صلى اهللا عليه وسلم "وعن عائشة رضي اهللا عنها . 1/220ومسلم ). 2/374الباري 
  .1/220أخرجه مسلم ". إذا دخل بيته بدأ بالسواك

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء : "عن عبد اهللا بن حنظلة الغسيل 6
ا شّق ذلك عليه أمر بالسواك عند كّل صالةلكّل صالة طاهراً ك أخرجه أبو ". ان أو غري طاهر، فلمَّ

، والبيهقي يف السنن، وذكر ذلك السيوطي 1/155، وابن خزمية وابن حبان واحلاكم 1/12داود 
ووافقه ". حديث صحيح، على شرط مسلم، ومل خيرجاه: "قال احلاكم. 2/397يف اخلصائص 

  .الذهيب
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وإن تأّول فاألسنان األصحاب واألعوان الذين هم أعون النّيب على تبغيغ أوامر ربه تعاىل  
  .غذائهعلى تناول  1]باألسنان[كاستعانة اإلنسان 

فوصف يعقوب أصحاب نبّينا رضوان اهللا عليهم وأهل بيته األكرمني بصفاء التوحيد ونقاء 
  .العقائد عن ظلم التجسيم والتجسيد
  :قال الشاعر يرثي سناً سقط له

  وصاحب ال أمل الدهر صحبته يشقي لنفعي ويسعى سعي جمتهد
  دمل ألقه مذ تصاحبنا فمذ وقعت عيين عليه افرتقنا فرقة األب

ويف التوراة ما يدّل على ما ندين به من صلب املسيح،  وهو أن موسى عليه : فإن قيل - 2
  .السالم صنع لبين إسرائيل يف التيه حية من النحاس، وأمرهم بالنظر إليها

فهذا تنويه بأن املسيح سيقتل ويصلب؛ ألن موسى حماشى عن ):"أ/1/183/(قال النصارى
  .2"اذكروا احلية النحاس: "يقول ألصحابهوقد كان املسيح : العبث، قالوا

يا نوكا لو قرأمت ما قبل ذلك لتبّني لكم غلطكم وسقطكم؛ وذلك أن التوراة : فنقول هلم   
  من - موسى وهم يف التيه  - إن بين إسرائيل شكوا إىل : "تقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واهللا أعلم. وافقة السياقوالتصويب من احملّقق مل. وهو خطأ) باإلنسان(يف ص  1



وكما رفع موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن : "، ونّصه15، 3/14يوحنا  2
ويقول مؤلفو قاموس الكتاب ". اإلنسان لكي ال يهلك كّل َمن يؤمن به، بل تكون له احلية األبدية

عناه وأمهيته الروحية مبقارنته برفع بأنه عندما تنبأ الّرّب يسوع بصلبه، شرح م: "تعليقًا على الّنصّ 
  .اهـ". احلية النحاسية

وهو دليل على سخافة عقوهلم، . هذا موافق ملا نقله املؤلِّف عن النصارى يف زمنه: قلت
م   .وضعف تفكريهم، ومتسكهم بأوهى احلجج وأضعفها إلثبات باطلهم وسخافا
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حيات تلدغهم، فأهلكت منهم خلقًا كثرياً، فأمرهم أن يصنعوا حية من حناس مث يرفعوها على 

  .1"من لدغته حية فليأِت ولينظر إىل تلك فيربأ: وقال.خشبة
اوإمنا رفعوها لكرب ال وأما ما ذكرته النصارى من . عسكر حىت تسهل رؤيتها وال تتعذر مشاهد

أن ذلك تنويه بصلب املسيح فكذب على نّيب اهللا موسى، وكيف يُعدَّى ذلك إىل موسى عليه 
السالم وقد شحن توراته بتوحيد اهللا وتْنزِيهه وإفراده بالربوبية واأللوهية، مث أمر بقتل املصورين 

ى عن  إتيان العرافني واملنجمني ومتحلمي األحالم، وحرص على قتل من دعا إىل عبادة للصور، و
من : "وقال عليه السالم. التوراة 2]ذكرت[إهلًا آخر كما ) ب/1/183/ (غري اهللا وأشرك مع اهللا 

إىل عبادة آهلة أخرى فاقتله واقتل من استجاب له من الواحد واجلماعة والبلدة، وال  3]دعاك[
هم، وال ترمحوهم، وأزيلوا الشّر من بينكم، فاهللا رّبكم واحد هو إله جبار عظيم مرهوب حتننوا علي

  .4"إله غيور هو نار حمرقة
  .فمن زعم من النصارى أن توراة موسى فيها ما يعضد باطله أكذبناه مبا نقلناه من التوراة

رون على من يزعم يقال للنصارى َهْب أن ذلك كان تنويهًا بصلب، فبم تنك: قال املؤلِّف   
وبيانه أن املسيح أعلى قدرًا من الّشبه؛  - الذي قدمنا ذكره  - أن ذلك املصلوب إمنا هو الّشبه 

عندنا نّيب وعندكم معشر النصارى إله، فلو كانت احلية تنويهًا باملسيح الّختذوها من الذهب : ألنه
  أو من شيء أعلى من الذهب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .9، 21/8ر العدد سف 1
  .واهللا أعلم. بياض يف األصل،  واملثبت من احملقِّق حسب سياق اجلملة 2
  .بياض يف األصل،  واملثبت من نّص التوراة 3
  .11- 13/6سفر التثنية  4
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ليكون ذلك تنويهًا بأن املصلوب يكون أعلى من من كّل شيء وأفضل كفضل الذهب على 

م على الذهب دّل ذلك ) أ/1/184/ (غريه من املنطبعات، فلما اّختذوها من النحاس منع  قدر
  .على أن املصلوب ال يكون إالّ مفضوالً 

بأن موسى عليه السالم حلَّى قبة الزمان اليت بناها للّرّب بقدر كبري من وقد شهدت التوراة 
فكيف تّتخذ احلية من النحاس ! فيا هللا العجب تُبىن قبة للّرّب وُحتَلى بقناطري من الذهب 1الذهب

هذا ما ال جيمل وال حيسن مبثل موسى وصلحاء أصحابه، ففضل ما بني ! وهي تنويه بالّرّب نفسه؟
حاس كفضل ما بني املسيح والّشبه، مث النحاس يسمى بأرض الشام اجملاورة ألرض التيه الذهب والن

  .، فلعل القوم إمنا اّختذوا احلية من الّشبه لتكون منوِّهة بصلب الشبه ومحاية املسيح2َشَبهاً 
  .املواطأة بني االمسني، إذ كّل واحد منهما يسمى شبهاً  - هداك اهللا  - فأعجب 

وكيف استدللتم بنصب احلية النحاس على صلب املسيح وهي على : رىمث يقال للنصا   
النقيض منه، وذلك أن تلك حني صارت على جذعها صارت سببًا للشفاء ووسيلة إىل العافية من 

لساعته، فأما يسوع فحني ) ب/1/184/ (البالء؛ فمن رآها خلص من علته وعويف من لدغته 
ة إىل االشرتاك، فلو أن يسوع حني صار على اخلشبة صار على جذعه صار سببًا للهالك ووسيل

  أطبق اليهود على اإلميان وخلصوا من لدغات الكفر والعصيان لكان ذلك موضع شبهة،
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).39، 38، 37، 36، 35(سفر اخلروج اإلصحاحات  1
. النحاس األصفر: حمركتني ـ - ، أن الشََّبه والشََّبهان )1610ص (ورد يف القاموس احمليط  2

  .اهـ. َأْشَباه: ويكسر، ومجعه
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وجه الستداللكم بذلك وهي على  فأما واألمر على العكس والنقيض مما تذهبون إليه فال

  .وهللا احلمد واملنة. 1نقيض مقصودكم، فقد صار ما انتزعوه استدالًال على الباطل دليًال على احلقّ 
زيادات أخر من التوراة واإلجنيل تدل  2ولَنزدهم:  - عفا اهللا عنه  - قال مؤلِّفه ) ب/2/2/ (

أن اهللا تعاىل َغريَّ صورة يد موسى : "ومن ذلك على وقوع الشبه واالشتباه ليتأنسوا به وال حييلونه،
ا ا األّول مث أعادها إىل لو وفعله سبحانه ذلك تدرجيًا هلم وتأنيسًا على االشتباه قبل . 3"عن لو

إىل إنكار ما مل يتقدم معرفته، فكما جاز يف القدرة اإلهلية تغري لون يد  4وقوعه، إذ النفوس تبتدر
أنه قبل الفزع بقليل : "وهلذا نّص اإلجنيل. ج فكذلك وجه املسيحموسى حىت صارت تلمع كالثل

فنظرنا فإذا منظر وجه املسيح قد تغريَّ : صعد إىل جبل باجلليل ونزل إليه موسى وإليا، قال التالميذ
وهذا املوضع إن وفق اهللا له ذا لّب من النصارى اضطره إىل . 5"وتغّريت ثيابه فصارت تلمع كالربق

  .تل املسيح وأحال ما كان من قتل وصلب على شبه املسيحترك القول بق
فضرب البحر بعصاه فتحول دمًا عبيطاً، ) أ/2/3/ (أن اهللا تعاىل أمر موسى : ومن ذلك

  .يشربونه ماء صافياً  6فكان املصريون يشربونه دماً، واإلسرائيليون
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ختجيل َمْن حرَّف : ( اجلزء األّول يتلوه اجلزء الثاين من كتابَمتَّ : "ورد يف أخره العبارة اآلتية 1
  ".، ووافق الفارغ منه يف يوم السبت يف شهر صفر الثالث من سنة سبع وثالثني وستمائة)اإلجنيل
  .ولَنزدرهم: يف م 2
  .7، 4/6سفر اخلروج  3
  .تتبدر: يف م 4
  .36- 9/28، لوقا 8- 9/2، مرقس 8- 1/مىت  5
  .24- 7/19سفر اخلروج  6
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تغريت على موسى يف أمر من األمور،  - أخت موسى  - أن مرمي ابنة عمران : ومن ذلك

ىل قبة الزمان، فكلَّم اهللا مرمي وتوعدها يف حّق موسى، فلما خرجت مرمي من فأمرمها اهللا أن يصعدا إ
ا إىل قدمها، فرّق هلا هارون فقال ملوسى فدعا . يا سيد اشفها: القبة إذا هي بيضاء برصاء من قر

  .1هلا، فأمرها اهللا أن خترج خارج العسكر وتقيم سبعة مث تدخل، ففعلت، فزال عنها الربص
ا إذ أن : ومن ذلك عصا موسى كانت من شجرة جوز فبينما هي خشبة يابسة ال نبات 

صارت شجرة ذات أفنان وعرشت وأمثرت جوزاً، وبينما هي كذلك صارت حية ذات روح تسعى 
  .2وتأكل ما وجدت، وبينما هي كذلك إذ عادت إىل حاهلا األّول

ا صارت لوقتها نصبة أن امرأة لوط ملا التفتت تنظر ما نزل من العذاب بقومه: ومن ذلك
سيّتفق يف املستقبل، هذا ما شهد به املنقول من ) ب/2/3/ ( 4، وكّل ذلك تأنيس بشبه3ملح
  .التوراة

  ، وشهد سفر امللوك5فأما اإلجنيل فقد شهد بأن املاء حتول مخراً 
  .6بأن املاء انقلب زيتاً 

استويا يف احللى والصورة  فأما ما يشاهد من بديع تدبري اهللا وعجيب فعله؛ ما نرى الرجلني قد
  .حىت ال يكاد اإلنسان يفرق بينهما

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15- 12/1سفر العدد  1
، والنّص يفيد أن عصا هارون هي اليت أصبحت شجرة وأمثرت 10- 17/8سفر العدد  2

  .لوزاً وليست عصا موسى
  .19/26سفر التكوين  3
  ].تشبه[يف م  4
  .11- 2/1يوحنا  5
  .7- 4/3سفر امللوك الثاين  6
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ض إذ وقد تتاعقب األلوان على الشجر والثمر، فرتى الثمرة الواحدة بينما هي يف غاية البيا

عادت يف غاية االخضرار، وبينمنا هي كذلك إذ صارت صفراء مث محراء مث سوداء وكذلك أحواهلا 
  .يف الطعوم وتنقلها من املرارة إىل الغضوضة إىل احلالوة وذلك يف الزمن اليسري

وقد نرى الشخص أزهر اللون نقي البشرة يف حال الصبوة مث نراه يف حال الشيخوخة فال تكاد 
وهذا من أعجب أنواع  2رته، وهذا الشَّْيب فإنه يصبغ األسود احلالك أبيضًا يـََقَقاصو  1تبني

  :الصباغ، وال عجب من حسن ما اهللا خالق، وقد قال شاعرهم يف هذا املعىن
  أنكرتين إذ رأت شييب بدا مث قالت ما الذي بعدي عراه
  قلت هذا صبغة اهللا ومن يصبغ األسود مبيضاً سواه

ْن قد اّتفق له هم وغم وركوب هول يف بر أو حبر فبات غربيباً فأصبح أشيباً وكم مَ ) أ/2/4/ (
أن عندنا بأرض مصر حيوانًا يعرف باحلرباء يتلون يف الساعة الواحدة عدة ألوان،  3ولقد ُخربِّت

وهذه أمور شاهدة بأن الشبه غري مستحيل يف نفسه، وإذا كان جائزاً فقد أخرب الصادق بوقوعه فال 
  .النصارى يف ردِّه 4بعد ذلك إىل جهلة التفات

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ].تثبت: [يف م 1
  ).1201: القاموس ص: ر.(وأبيض يقق شديد البياض. القطن: اليقق 2
  .أخربت: يف م 3
  .جهة: يف م 4
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إنه سيناله من : وإنه غري مستحيل يف نفسه غري أن املسيح قال لنا 1ال ننكر جوازه: وإن قالوا

  .اليهود قتل وغلب وآالم كثرية، فوقع األمر كما أخرب



م مجلة اإلجنيل فإن عزو ! أين قال ذلك يف اإلجنيل أم يف غريه؟: قلنا هلم ه إىل غري اإلجنيل أكذ
إذ هو مقصور على أخبار املسيح من حني والدته إىل حني رفعه، وليس يؤثر عنه شيء خارج عما 
: يف اإلجنيل، وإن عزوه إىل اإلجنيل افتضحوا؛ إذ اللفظ يف اإلجنيل أقربه إىل مقصودهم قول املسيح

  .2"إن ابن اإلنسان سيناله من اليهود كيت وكيت"
وقد بينا غري مرة أن ابن اإلنسان املذكور إمنا هو الشبه الذي قتل وصلب، والدليل على ذلك 

قال املسيح : هذا ليس فيهم من إذا روى شيئاً عن املسيح قال) ب/2/4/ (أن النصارى إىل يومنا 
أل املسيح وحّق املسيح ابن اإلنسان، وال إذا دعا وابتهل س: ابن اإلنسان، وال إذا أقسم قسما قال

  .قال املسيح ابن اهللا، وحّق املسيح ابن اهللا: ابن اإلنسان، ولكن ديدنه وهجريه أن يقول
  .إين سأُقتل وُأصلب دعوى ال حقيقة هلا فاعملوا ترشدوا: فإذاً دعواهم أن املسيح قال

تنبيهاً إمنا كان ذلك تنويهًا و : وقالوا: وانتزع النصارى من التوراة حترمي األعمال يف السبت - 3
للناس على آالم املسيح، وذلك ألنه صلب يوم اجلمعة وُدفن ليلة السبت وقام يوم األحد باكراً، 

  .فنبَّهت التوراة على أنه يكون يوم السبت كله َميِّتاً معطًال من األعمال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].ال شك بوازه: [يف م 1
  .8/31مرقس  2
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بعون خالقك محاية اهللا عبده املسيح وصونه عن كيد  1قد أريناك - يرمحك موالك  - وحنن 
له الشهادة فال معىن لإلعادة، غري أن  أعدائه، وإلقاء شبهه على رجل قد حضر أجله ورضي اهللا

النصارى يتعلقون يف أباطيلهم بأدىن سبب كالغريق يف اللجة يتعلق مبا ال ينجيه، وإّال فأي مناسبة 
املخلوقات يف اليوم السابع وبني إهانة ) أ/2/5/ (بني خلق اهللا تعاىل العامل يف ستة أيام وإجناز 

والفراغ من األعمال غاية الكمال، والصفع والصلب ! رجل وقتله وصفعه وصلبه يف ذلك اليوم؟
  .والقتل غاية الذّل والنقص وال مناسبة بينهما البتة



ليتذكروا ما كانوا فيه من الّسخر والتعب  2وإمنا حرَّم اهللا على بين إسرائيل العمل يوم السبت
يومًا واحدًا يف  والنصب عند فرعون، وحيمدوا اهللا على ما أراحم من جور الفراعنة، فرسم هلم

األسبوع يكون هلم تذكرة كيال يتقادم الزمان فينسون حسن صنيع اهللا عندهم فتلزمهم العقوبة أو 
  .نقص املثوبة بقلة الشكر على ما اّختذ عندهم من النعمة

به ما جرى لسلفنا مل نقصر يف الشكر، فأزاح اهللا  3لو أن اهللا وضع لنا علمًا نعلم: فيقولون
م اليوم الذي متت فيه خالئق اهللا ومصنوعاته، فهذه هي العلة يف العطلة من األعمال عللهم وعني هل

  .يوم السبت ال كما انتزع النصارى
  .على أنا لو تركناهم وما انتزعوا مل يكن فيه داللة إّال على قتل الشبه الذي فرغنا من ذكره

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ].أرينا: [يف م 1
  .18- 21/12، 20/8وج سفر اخلر  2
  ].نعمل: [يف م 3
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بأهل سدوم  أمره تعاىل برجم الزاين واللوطي تذكريًا هلم ولنا ما فعل) ب/2/5/ (وكذلك  
سورة . [}َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمني بَِبعِيدٍ {: ليحصل االنزجار عن مثل فعلهم، ال اهللا تعاىل 1وعامورا

  ].83: هود، اآلية
وكذلك أمره سبحانه باالغتسال من اجلنابات واألحداث تذكريًا هلم ما صنع بفرعون وقومه، 

وكذلك أمرهم باّختاذ األواين من . خر القاسيوكيف أغرقهم يف البحر وفجَّر هلم املياه من الص
الذهب يف بيت مقدسهم إذكارًا هلم بالذهب الذي خرجوا به من مصر وكيف سلبه من الفراعنة 

  .إيّاه مع عزِّ املسلوب وضعف السالب 2ومنحهم
وكذلك أمره إيّاهم بأن يفدوا أوالدهم بذبيحة كّل على قدر طوقه إذكاراً هلم فعل إبراهيم حني 

  .ليتأسوا به يف الرضى والتسليم هللا عزوجل فيعظم مثوبتهم وجيزل أجرهم 3راد ذبح ولدهأ



وكذلك أمره سبحانه بالقرابني واألضاحي تذكرة فعل ابـَْينْ آدم وسخاء نفس هابيل وشح أخيه 
  .، لكيف البخيل عن خبله وجيود السخي يف سخاه4قابني

رهم إذكارًا هلم ما صنعه اهللا بأبكار فرعون عن أبكا) أ/2/6/ (وكذلك أمر إياهم أن يقربوا 
  .5وقومه وكيف قتل يف ليلة واحدة فأبكار الناس واحليوان من امللك إىل األتوين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19/24تكوين  1
  ].بومنحتهم : يف م 2
  .13- 22/1ورد ذلك يف سفر التكوين  3
  .7- 4/2ورد ذلك يف سفر التكوين  4
  .16- 13/13ك يف سفر اخلروج ورد ذل 5
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على وكذلك رش الكهنة الدم على املذبح إذكارًا هلم الدم الذي أرسل على املصريني والنعمة 

  .، إذ يشرب هؤالء املاء العذب وهؤالء الدم العبيط من معني واحد وجمرى واحد1بين إسرائيل
إذكارًا هلم تظليلهم بالغمام من حّر الشمس، وقد ذكرت  2]املظال[وكذلك أمره هلم بعيد 

؟ أّي شيء هذا: إن سألك ابنك عدًا وبعد غد، وقال لك: "التوراة العلة يف ذلك، فقال اهللا تعاىل
  .3"بيد منيعة قوية أخرجنا قومنا من مصر: فقل له

وهذه املواضع تبطل على النصارى ما احتجوا به من العطلة يف السبت على قتل املسيح 
  .وصلبه
: وقوله أيضًا فيها. 5"يشبهنا ومثالنا 4تعالوا خنلق بشراً : "وانتزع النصارى من التوراة قوله - 4

/ فهذا دليلنا على الثالوث وإمنا خاطب بذلك الروح : قالوا .6"تعالوا نْنزِل نبلبل ألس الناس"
  .7دليل على التأنس الذي فعله". شبهنا ومثالنا: "واالبن، وقوله) ب/2/6(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24- 7/19سفر اخلروج  1



، هو آخر األعياد السنوية الكربى: عنيد املظال. ، والصواب ما أثبته)الظال(يف ص، م  2
م يف أن يسكنوا مظاًال أثناء مدة  وثاين أعياد احلصاد عند بين إسرائيل ، واشتّق االسم من عاد

قاموس : ر). (أكتوبر - سبتمرب . (، وكان يقام يف الشهر السابع)عيد اجلمع(العيد، ويسمى أيضًا 
  ).587، 586ص 

  .43، 23/42سفر الالويني  3
  ].بشر: [يف م 4
  ".نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا: وقال اهللا: "كاآليت، والّنّص  1/26تكوين  5
  .9، 11/7تكوين  6
ذا الّنصّ  7 على أن املراد بشبهه ومثاله هو كلمته : نقل اإلمام ابن تيمية استدالل النصارى 
مث ذكر ابن تيمية الّرّد على الشبهة من ستة ) - تعاىل عما يقولون علّوًا كبريًا  - اهللا : أي(وروحه 
  :منها أوجه
  ).على مثالنا(أن اهللا ليس كمثله شيء، وليس لفظ الّنّص  - أ

: أنه ال اختصاص للمسيح مبا ذكر على كّل تقدير حّق وباطل بأّي تفسري ُفسِّر قوله - ب
- 2/231اجلواب الصحيح : ر. (مل خيص ذلك املسيح". سنخلق بشرًا على صورتنا شبهنا"

235.(  
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م الطريق وقذفتم بنفوسكم من مكان سحيق، وذلك أن الروح : واجلواب أن نقول أخطأ
ه هلما بأوىل من قوهلما له، واالبن قدميان ال دخول هلما حتت أوامر اآلب حىت يأمرمها، وليس قول

  !فمن َصّري األب أوىل بافتتاح القول منهما؟
مث األب عبارة عن الذات، والروح عبارة عن احلياة، واالبن عبارة عن العلم أو النطق، فكيف 

  !.تعالوا نْنزل، والصفة على جتردها ال ُختَاَطب وال ُختاِطب؟: خياطب اهللا علمه وحياته فيقول هلما
  فإذا كان لفظ التوراة هكذا وهو صاحل للتثليث فما وجه محله على التوحيد؟: وافإذا قال



هذه النون مشهورة يف كّل لسان وعند كّل إنسان يطلقها العظماء بينهم واألكابر، وهي : قلنا
  .من صنعه 1باهللا أليق، إذ هو العظيم على احلقيقة وكّل عظيم سواه فهو عبده، وخمرتع

ا عارفون كما عهد إلينا أولئك : "يلهوقد قال لوقا يف إجن إن ناساً راموا ترتيب األمور اليت حنن 
  .النصارى من ذلك) أ/2/7/ (بلفظ اجلمع فبطل ما ختّيله  3فهذا لوقا قد ذكر نفسه. 2"الصفوة

سورة احلجر، . [}نَ ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفُظو {: وقد قال اهللا تعاىل يف الكتاب العزيز
َنا ِإلَْيكَ {]. 9: اآلية   .4}ِإنَّا َأْوَحيـْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ].وخمرتعا: [يف م 1
  .2، 1/1لوقا  2
  ].بنفسه: [يف م 3
َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدهِ {: قال تعاىل 4 َنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحيـْ النساء، سورة . [}...ِإنَّا َأْوَحيـْ
  ].163: اآلية
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وحيتمل أن يكون أمر املالئكة بالُنزول وخبمر طينة آدم وتديرها على هذا الشكل اإلنساين  

والعمال الذين يصدرون عن رأي املهندس احلكيم، فلما كملت فخارته نفخ اهللا يف  1لفعلةكا
  :الروح، واخللق عبارة عن التقدير قال األّول

  2َوَألْنَت تـَْفري َما َخَلْقت وبعـ ـُض القوِم خيُلق مث ال يـَْفري
هذا املوضع إن مل هذا كله إن كانت ألفاظ التوراة واإلجنيل مل يدخلها التحريف والتصحيف، و 

ميش على ما قلناه وإّال صادم بقية نصوص التوراة يف استبداد اهللا تعاىل باخللق واالخرتاع إذ قال اهللا 
يف البدء خلق اهللا السماء واألرض، فقال اهللا ليكن كذا ليكن كذا، حىت : "يف السفر األّول منها

  .يشعر بتثنية وال تثليثكّل ذلك ليس فيه ما . 3"أكمل سائر خملوقاته يف ستة أيام



/ ، فهذا املوضع هو الذي غلط اليهود والنصارى فاعتقدوا أن اهللا "شبهنا ومثالنا: "فأما قوله
ة خملوقاته . 4]جسم) [ب/2/7( وأنه مشابه هلذا اهليكل اإلنساين، ويتعاىل القدمي عن مشا
  ].11: لشورى، اآليةسورة ا. [}َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ {

وإمنا أراد اهللا تعاىل أن آدم صار يعرف اخلري والّشّر، ومل يرد املثال والشبه اخللقي، وقد فسرته    
والّسّر . 5"هذا آدم قد صار كأحدنا يعرف اخلري والّشرّ : "التوراة بعد ذلك بأسطر فقال اهللا تعاىل

واحليوان البهيم خال عن ذلك، وقد كان آدم  يف ذلك أن امللك مركوز يف خلقه معرفة اخلري الّشّر،
  يف بدء أمره
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لفعله، واملثبت من نسخة م: يف ص 1
  .زهري بن أيب سلمى: ونسبه إىل الشاعر 4/1471ذكر اجلوهري يف الصحاح  2
  .سفر التكوين اإلصحاح األّول 3
  .، والصواب ما أثبّته)جسما(يف ص  4
  .3/22 تكوين 5
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عن معرفة ذلك، فلما تناول الشجرة بدت له سوءته، وعرف ما مل يكن يعرف من  1]ساذجا[

  .اخلري والّشرّ 
إمنا أراد املماثلة يف العلم باخلري والّشّر بطل قول النصارى إن ذلك  2ان اهللا سبحانهوإذا ك

  .على التثليث 3]دليل[
فُنزوله نزول أوامره وجتدد أحكامه وهبوط املالئكة بوحيه، وإالّ ". نْنزِل نبلبل األلسن: "وأما قوله

: ُروي عن سّيدنا رسول اهللا أنه قالوقد . 4فاحلركة والتفريغ واالشتغال يستحيل على القدمي سبحانه
  .5احلديث..." هل من تائب: فيقول) أ/2/8/ (يْنزِل ربُّنا إىل السماء الدنيا يف كّل ليلة مجعة "

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبته) ساذج(يف ص  1



  .وتعاىل: زاد: يف م 2
  .والصواب ما أثبته) دليال(يف ص  3
  .تعاىلو : زاد: يف م 4
يْنزِل ربُّنا تبارك وتعاىل : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 5

من يدعوين فأستجيب له، من : كّل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري، يقول
، ومسلم )3/29فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري". يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له

  .265، 2/264، واإلمام أمحد يف املسند 1/521
وقد أمجع سلف األمة وأئمتها على التصديق بُنزول اهللا سبحانه وتعاىل إىل مساء الدنيا كما ورد 

ووصفه بالُنزول كوصفه بسائر الصفات  . يف احلديث من غري تشبيه وال تعطيل وال حتريف وتكييف
سورة . [}َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ {. اجمليءكاالستواء على العرش واإلتيان و 

  ].11: الشورى، اآلية
وذلك من , وأما الشبهة اليت أوردها املؤلِّف يف أن الُنزول يستلزم االنتقال والتفريغ واالشتغال

  .خصائص األجسام اليت متتنع يف حّق اهللا عزوجل
ا أن نقول م وجميئهم، فال  إن نُزول اهللا: فجوا عزوجل وإتيانه وجميئه ال يشبه نُزول اخللق وإتيا

يلزمه تبارك وتعاىل ما لزمهم، فإن اهللا عزوجل ال يزال فوق العرش، وال خيلو العرش منه مع دنوه 
  .ونُزوله إىل السماء الدنيا، وال يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة

ا، فال جيوز نفي هذه اللوازم عنها : "ابن القيم يقول اإلمام إن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذا
ال يف حّق الّرّب وال يف حّق العبد، ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد، فال جيوز إثبات تلك 

ا.اللوازم للّرّب، ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالّربّ  . اهـ". للعبد فال جيوز سلبها عنه وال إثبا
  ).2/485خمتصر الصواعق: ر(

بشيء، ولكنا نبّني كيف الُنزول منا وما حتتمله ) اهللا(ال حنتم على الُنزول منه : "يقول ابن قتيبة
  :والنـُُزول منا يكون مبعنيني - واهللا أعلم مبا أراد  - اللغة من هذا اللفظ 

  . احلضيض ومن السطح إىل الداراالنتقال عن مكان إىل مكان كُنزولك من اجلبل إىل: أحدمها
إقبالك على الشيء باإلرادة والنية، وكذلك اهلبوط واالرتقاء والبلوغ واملصري : واملعىن اآلخر

  .185، 184تأويل خمتلف احلديث ص : ر. (خمتصراً . اهـ". وأشباه هذا من الكالم
ول احلقيقي بالنسبة للخلق، فاإلمام ابن قتيبة يبّني لنا يف كالمه ما حتتمله اللغة من معىن النـُزُ 

فنـُُزول البشر  - وهو الزم على املعىن األّول  - فعلى املعىن الثاين الذي ذكره ليس فيه انتقال جسم 



إذن فال حيكم على نـُُزول اهللا تعاىل أنه يكون كنـُُزول . يأيت على تلك الصفتني وهو فيهما حقيقة
ن هناك اشرتاك يف اللفظ فإنه الشرتاك يف حقيقة وأنه يلزم نزوله ما يلزم نـُُزوهلم، وإن كا. خلقه

ا، فصفات اهللا تعاىل الئقة بكماله وجالله وعظمته، وال جيوز نفيها عنه  الصفة وقيامها باملّتصف 
ة بني صفات اخلالق وصفات املخلوق ة بني . عزوجل خوفاً من التشبيه؛ ألنه ال مشا كما ال مشا

م وصفاته . اخللق مناسبة حلاهلم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وألن صفات. ذاته املقدسة وذوا
شرح أصول اعتقاد أهل : لالستزادة ر. (عزوجل مناسبة لعظمته وبقائه وقدرته وغناه سبحانه وتعاىل

  ).، شرح حديث النـُُزول لإلمام ابن تيمية453- 3/434السنة الاللكائي 
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. 2"أقبل اهللا من سيناء، وجتلى من ساعري، وظهر من جبال فاران: "1وقول التوراة يف خامتتها
على خلقه، وهذه كّلها  شرائعه، وإقباله؛ إسباغ نعمه 3فنـُُزوله سبحانه؛ نزول أوامره، وظهوره ظهور

م الذي  ا اللبيب وال جيريها على الظاهر إّال املريب، وحنن فقد بينا من كتا معاٍن معقولة يؤمن 
بأيديهم توحيد الباري، واستشهادنا بأقوال املسيح يف التوحيد وأقوال تالميذه، وذلك يبطل تعلقهم 

  .ذه الكلم اليت ال داللة فيها على التثليث
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف م) خامتتها(يف  1
  .3- 33/1تثنية  2
  .ليست يف م 3
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أن ثالثة من املالئكة مروا بإبراهيم عليه السالم فسجد هلم : "ةوانتزع النصارى من التورا - 5
  .2فهذا إبراهيم يعتقد التثليث الذي حنن نقول به:، قالوا1" يا رب:"وخاطبهم بـ

غلطتم أيّها القوم غلطًا عظيماً، وحدمت عن صوب الصواب، وأشكل عليكم غري : فيقال هلم
إن اهللا سبحانه كان متجليًا إلبراهيم قبل : "ل منهااملشكل، وذلك أن التوراة تقول يف السفر األوّ 

) ب/2/8/ (ويؤيد ما قلته قول .هللا وحده 4، خطاب"يا رب: "فقوله. 3"رؤيته املالئكة الثالثة
: ومضى املالئكة حنو سدوم وبقي إبراهيم قائمًا بني يدي اهللا تعاىل يشفع يف القوم، ويقول: "التوراة

لك األبرار م يكون هذا من 5ع الفجار، حاشاك من ذلك يا حاكم األرض أنخبطيئة واحدة 
  .فهذا وجه حسن مقبول. 6"صنيعك

، واإلضمار يف التوراة كثري )يا رسل رب(وهو أنه حيتمل أن يكون إبراهيم َأْضَمر : ووجه آخر
ذا الغالم فإين سأكثر نسله: كقول امللك هلاجر رآها ومعها ولدها إمساعيل: "جداً    ُشدِّي يديك 
إذ امللك ال يقدر على ذلك، ". إين سأكثر نسل ولدك: يقول لك اهللا: "فأضمر امللك. 7"كثرياً 

  .وهو صادق ال يكذب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..."يا سيد: وسجد إىل األرض وقال: "، كاآليت3، 18/2ورد الّنّص يف تكوين  1
، )1/220فصل يف امللل والنحل ال: (نقل ذلك عنهم أيضًا اإلمام ابن حزم يف كتابه 2
ذه القضية يف إثبات التثليث: "وقال   .اهـ". وقد رأيت يف بعض كتب النصارى االحتجاج 

  .18/1، 12/7تكوين  3
  ].خطابا: [يف م 4
  .ساقطة) أن: (يف م 5
  .25- 18/22تكوين  6
  .18، 21/17تكوين  7
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إبراهيم، إبراهيم ال تذحبن الغالم، فقد علمت أنك ختاف : "وكذلك قول التوراة يف هذا السفر
ولده التقرب  ؛ ألن إبراهيم مل يقصد بذبح"قال اهللا"فأضمر . 1"اهللا حني مل متنعين ابنك وحيدك
وإذ ثبت أن إبراهيم إمنا خاطب بذلك اهللا؛ وسجد له؛ بطل انتزاع . إىل امللك، ومل يكذب يف قوله
  .النصارى لذلك واستشهادهم به

ما ) أ/2/9/ (لو ثبت أن إبراهيم خاطب املالئكة وسجد هلم مل يلزم منه : على أنا نقول
بلفظ الواحد هو لسان القوم كان  2عة الكثريةانتحله النصارى من عبادة الثالوث؛ ألن قصد اجلما

وتعملون للّرّب إهلكم ليبارك يف طعامكم : "يف ذلك الزمان، وشاهده من التوراة قوله لبين إسرائيل
وشرابكم، ويدفع اآلالم عن بيوتكم، وال جيعل عاقرًا يف أرضكم، وأرسل هيبيت بني يديك، وأقاتل 

وهذا كما ترى خماطبة اجلمع . 3"خاضعة بني يديكعنك كّل من تذهب إليه، وأجعل أعداءك 
إنكم تعرفون أنفس : "الكثري بلفظ الواحد، ويف التوراة من هذا اجلنس كثري؛ كقوله لبين إسرائيل

  .4"التواينة؛ ألنكم كنتم تواينة بأرض مصر، ازرع أرضك سّت سنني ودعها يف السابعة
وشاهده من . 5"أنا اهللا رّبك: م يا إسرائيلامسع يا قوم، أقول لك: "وشاهد من املزامري لداود

ال تقابلوا الّشّر بالّشّر، ولكن من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر، ومن رام : "اإلجنيل
  .6"أخذ ثوبك فألق عليه رداءك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12، 22/11تكوين  1
  ].الكبرية: [يف م 2
  .27- 23/25خروج  3
وال تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس : "، كاآليت23/9/11يف سفر اخلروج ورد الّنّص  4

الغريب، ألنكم كنتم غرباء يف أرض مصر، وسّت سنني تزرع أرضك وجتمع غلتها وأما يف السابعة 
  ".فرتحيها
  .10- 81/8مزمور  5
  .40، 5/39مىت  6
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ام الناس لرتاؤوا هلم فيحبط أجركم؛ لكن إذا صنعت رمحة فال : "ويف اإلجنيل ال تصنعوا ِبرّكم ُقدَّ

م قدامك بالبوق كما يفعل املراؤون يف احملافل واألسواق لكي حيمده) ب/2/9/ (ُتصّوت
فلو كان خطاب إبراهيم للثالثة بلفظ واحد يدل على التثليث؛ .وذلك يف كتبهم كثري.1"الناس

  .فهذه كتبهم ختاطب اجلموع الكثرية بلفظ الواحد فيلزم منه إفساد التثليث
م خيطابون العظيم القدر الرفيع " يا ربّ : "وأما قوله فقد قدمنا أن لغة القوم جتيز ذلك، وأ
: ما تدري ما هذا؟ قلت: قال يل امللك: "تنكر ذلك منهم، وقد قال زكريا عليه السالماملْنزلة وال يس
  .2"ال يا رب

: ، فقال"أَِمنَّا أنت أم من عدونا؟: "ورأى يوشع رجًال يف يده السيف مصلتاً؛ فذهب إليه فقال
ليك فإن اخلع نع: َأيُّ شيء يقول الّرّب لعبد؟ فقال: وقال. فسجد يوشع. 3أنا رئيس جند اهللا

  .4"املوضع الذي أنت فيه مقدس
وهذا يف كتب القوم كثري خياطبون به أكابرهم وعظماءهم، وملا كان لفظ الّرّب يطلقونه على  

فقيل هلم يف . غري اهللا جتوزًا وتوسعاً، احتاجوا إىل لفظ التأكيد والتكرار عند إرادة الّرّب احلقيقي
حىت يرتفع ". أن اهللا رّبكم وإهلكم وخالقكم ورازقكم) أ/2/10/ (اعلموا : "التوراة والكتب العتيقة

  اختنوا قلفة قلوبكم وال: "وقال سبحانه يف التوراة لبين إسرائيل. االشرتاك بني اجملاز واحلقيقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2، 6/1مىت  1
أما تعلم ما : يل فأجاب املالك الذي كلمين وقال: "كاآليت  4/5ورد الّنّص يف سفر زكريا  2

  ".ال يا سيدي: هذه؟ فقلت
  ].الرب: [يف م 3
  .15- 5/13سفر يشوع  4
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له اآلهلة ورّب األرباب، إله عظيم مرهوب جبار، ال يرتشي وال تقسوا رقابكم، اهللا رّبكم هو إ
  .1"حيايب، وينصف األيتام واألرامل الذين يقبلون إليه

وقد ذكرنا أن السجود كان سالم القوم على أكابرهم وحتيتهم لعظمائهم، فقد سجد يوشع 
لك، وذلك مذكور للملك، والتوراة تشهد بأن إبراهيم ولوطًا وإخوة يوسف وأوالده قد فعلوا ذ

  .2مشهور
  :يف هذاالفصل من التوراةمعاٍن رديَّة فتأمل- عفا اهللا عنه- قال مؤلِّفه
لقد وصل إىل إمث سدوم وعامورا فقلت انزل اآلن فانظر هل : إن اهللا قال إلبراهيم: "منها قوهلم

غيبات، ونسبة فإن فيه نسبة الباري إىل عدم العلم بامل. 3"صنعوا وأمثوا كما بلغين وإّال عرفت ذلك
مة وحمل ظنه م يف موضع    .املالئكة إىل عدم الصدق وأ

إن املالئكة أكلت الطعام عند إبراهيم ولوط، فنقلوا : "اآلخر قوهلم) ب/2/10/ (واملوضع 
عن إبراهيم أنه أطعمهم خبز ملة، وصنع هلم عجًال مسيناً، وساقهم لبنًا ومسناً، وأن لوطًا أطعمهم 

هل الكتاب ينكرون قول أهل اإلسالم إن أهل اجلنة يغتذون بالطعام والشراب، هذا وأ. 4"فطرياً 
ال طعام يف اجلنة وال شراب وال نكاح؛ بل يكون حاهلم كحال املالئكة ال يأكلون وال : ويقولون

ا َرَأى أَْيِديـَُهم الَ {: وقد قال تعاىل يف شأن املالئكة يف هذه القصة. يشربون وهذه غفلة عظيمة  فـََلمَّ
وذلك كناية عن ترك األكل ويشبه أن يكونوا ]. 70: سورة هود، اآلية. [}َتِصُل ِإَليِه َنِكَرهم

  .وتقدموا إليه بإطعامه أبناء السبيل وذوي احلاجة. طعام إبراهيم وباركوا عليه 5أمسكوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18- 10/16تثنية  1
  .174ص : ر 2
  .21- 18/20تكوين  3
  .8- 18/6ين تكو  4
  .مسوا: يف م 5
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من بني  وأهبط الّرّب على سدوم وعامورا نارًا وكربيتاً : "وانتزع النصارى من التوراة قوهلا - 6
، وأن اهللا أَبـَْهم 2مرتني دليل هلم على اقنومني" الّربّ "فزعموا أن تكرار . 1"يدي الّرّب من السماء

لتكثر أجورهم وجتزل ) أ/2/11/ ( 4الثالث ووكله إىل استخراج العلماء والفهماء 3]األقنوم[ذكر 
  .مثوبتهم بالبحث واالستنباط

فظة الّرّب للتأكيد ليـُْعِلم عباده أنه هو املتويل إمنا كرر ل 5أنه سبحانه: واجلواب عن ذلك
نعوذ باهللا من غضب : عذاب الظاملني، وهذا موجود يف كّل لغة عند إرادة التأكيد وهو كقول القائل

قل لبين إسرائيل وَأْعِلم بين يعقوب قد رأيتم : وصعد موسى إىل اهللا وناداه اهللا: "اهللا، وكقول التوراة
  .وكرراهللا مرتني وكرر يعقوب واملعىن واحد.6"ما صنعت باملصريني

تكلم : "وقال أشعيا أيضاً . 8"يعقوب وجنى إسرائيل 7إن الّرّب رحم: "وقد قال أشعيا يف نبوته
  .9"يا يعقوب وقل يا إسرائيل وال ختف

يا رّب الشعب الذين معين ستمائة ألف، وأنت قلت إنك : قال موسى: "ويف التوراة   
ا أو  تطعمهم حلماً شهراً    كامًال، فلو ُذبح هلؤالء أنعام األرض وثريا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19/24تكوين  1
وأورد الّرّد عليهم من اربعة . نقل اإلمام ابن تيمية هذا االستدالل الفاسد من النصارى 2
  ).237، 2/236اجلواب الصحيح : ر. (أوجه

  .والصواب ما أثبّته) القنوم(يف ص  3
  ).الفقهاء: (ميف  4
  .ليست يف م) أنه سبحانه( 5
  .4، 19/3خروج  6
  ].وهم: [يف م 7
  ".ألن الّرّب سريحم يعقوب وخيتار أيضاً إسرائيل: "كاآليت  14/1أشعيا  8
  .40/27أشعيا  9
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يد الّرّب تكمل األشياء، واآلن : صيد هلم مسك البحور أين كان يقع ذلك منهم؟ فقال الّربّ 

الّرّب من بني ) ب/2/11/ (أنزل : "فبطل ما تعلقوا به من قوله. 1"ترى هل يتّم كالمي أم ال؟
  ".يدي الّربّ 

: من يدعي أن األقانيم مخسة ويستشهد بقول اهللا تعاىل يف التوراةما قولكم في:ويقال للنصارى
فدعا بنو إسرائيل، فصعد حنيبهم إىل اهللا، فرأى اهللا بَِليَّتهم فذكر اله ميثاقه مع إبراهيم أبيهم، فنظر (

تدل على ...". أهبط الّرّب على سدوم: "وإن كان قوله. 2"اهللا هلم وعلم اهللا حاهلم واضطرارهم
ولعل مث أيضًا عدة أقانيم وراء هذه اخلمسة . فهذه اآلية من التوراة تدل على مخسة أقانيم. أقنومني

م منها م الباقي؛ ليكثر أجر احلكماء والعلماء يف استنباط ما أ   .أظهر منها ما أظهر وأ
ناموس الّرّب بال َعيب، شهادة الّرّب صادقة، أمر : "وكذلك قال داود يف مزمور الثامن عشر

فهذا املزمور . 3"ّرّب مستقيم، ووصية الّرّب تدبر العيون، خشية الّرّب زكية، أحكام الّرّب عادلةال
أْنزله : "فبطل ما اّدعوه يف قوله! ست مرات، أفتقول النصارى إن األقانيم ستة؟) الّربّ (قد كرر 

/ يف التكرار والتأكيد  بسم اهللا الرمحن الرحيم، وال فرق: ونـُزِّل ذلك مْنزلة قوله). الّرّب على سدوم
  .بني أن يأيت باالسم الواحد مرتني وبني املغايرة بني االمسني واملعىن واحد) أ/2/12(

دليلنا على ربوبية املسيح أنه أحيا املّيت، وأبرأ األكمه وطهَّر األبصر، ومشى : فإن قيل - 7
وأقام الزَ ِمن، ومحته املالئكة،  على املاء، وصعد السماء، وحوَّل املاء مخراً، وكثَّر الطعام القليل،

  .وسرتته الغمامة، وأخرج الشياطني من اآلدميني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23- 11/21سفر العدد  1
  .25- 2/23خروج  2
  .9- 19/7مزمور  3
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أنه مل ُيسلَّم لكم هذه الدعاوى سوى هذه األمة البارة وهي أمة حمّمد صلى اهللا عليه : واجلواب
وسلم، فلوال حمّمد عليه السالم شهد ألخيه عيسى بالرسالة والنبوة ملا َعرَّج أحد اليوم على أقوالكم 

م مل يصدقوكم مبا تنقلون؟وال وثق بروايتكم هذا وأنتم تنقلون ! ، وإّال فما بال بين إسرائيل على كثر
  .عن أمور حمسوسة إذا وقعت مل تكد ختفى

م لنا متالؤوا على سرت هذه اخلوارق بغياً وحسداً : فإن قالوا   .إن اليهود لعداو
ديلم والرتك واهلنود والصني فما بال من عدا اليهود من األمم والطوائف كالفرس وال: قلنا هلم   

وقد َأرََّخ ) ب/2/12/ (على دينكم ويتابعوكم على معتقدكم  1مل يصدقوكم على ذلك ويّتفقوا
  !.الناس أخبار العامل وحوادثه ودَّنوا يف كتبهم عجائبه؟

ر إن يسوعكم مل حيي َميِّتًا قط، وال أقام زمنًا ألبتة، وال َطهَّ : فما بال العامل ُيكذبكم ويقولون
فلوال . وإن مجيع ما تنقلونه من ذلك كذب ومني وإفك واختالق ال أصل له وال صحة. أبرص أصالً 

حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد بصدق أخيه املسيح، وأخرب أنه أحيا املّيت، وأبرأ 
  .وأشباهكم ملا َعرَّج أحد على أمثالكم - األكمه واألبرص، وخلق من الطني كهيئة الطري بإذن اهللا 

ا أو أخربنا   ا فإن ثبت أن نبّينا صلى اهللا عليه وسلم أخربنا  فأما بقية اآليات اليت تدعو
صادق آخر من األنبياء املتقدمني شيء منها مسعناه وآمنا به وصدقناه وكان عندنا َعَلمًا من أعالم 

ياء بعد وقوفنا على ختليطكم يف نبوته عليه السالم، فأما أنتم فإنا ال نصدقكم فيما تنقلون عن األنب
  أن: "منقولكم، وفساد عقولكم وقبوهلا لكّل مستحيل، ألستم الذين تنقلون عن يوحنا اإلجنيلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ].وتصفقوا: [يف م 1
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أن اليدين :"ألستم الذين تنقلون عن أفرمي" كلمة اهللا اليت هي علمه صارت حلمًا وشعراً وظفراً؟

الصليب، والشِّْرب اليت مسحت السماوات ) أ/2/13/ (اللتني مخرت طينة آدم ُمسِّرت باملسامري على
ا إهلها فهو حمروم؟ُعلِّقت على خشبة،    .1!"وأن من مل يقل إن مرمي ولدت رّ



، وأّن رؤبيل بكر يعقوب !؟2ألستم الذين زعمتم أّن لوطًا وقع على ابنتيه فأحبلهما وأولدمها
ا؟ ، وأّن دينا ابنة يعقوب 4! ، وأّن يهوذا وقع على امرأة ابنه؟3! وقع على ُسرِيَّة أبيه وفجر 

ا؟   .5 !!افرتعت وأزيلت بكار
مت ذلك قرآنًا يتلى يف بيِّعكم وكنائسكم حبضرة مجوعكم، ألستم الذين زعمتم أن هللا  وصريَّ
اخلالق الباري ابناً، وأنه أرسل أنبياء فقهروا وغلبوا وظهر عليهم الشيطان وقل جدهم وقهر 

م مرأة من فوجل فوائد ا. واستوىل على ملك اهللا، فاحتاج اهللا أن أرسل ابنه ذلك إىل األرض. سلطا
خلقه وأقام برمحها تسعة أشهر، مث خرج من فرجها طفًال، وبقي يرتدد بني اليهود يدعوهم، وأن 
الشيطان قهره وأخرجه إىل الربية وسحبه من مكان إىل مكان ودعاه إىل أن يسجد له، فلما أتى 

/ صفعوه جنده وأدبر أعوانه؛ وهم اليهود فأخذوه و  6عليه هذا االبن سلط عليه شرذمة من َأخس
وإذا كان هذا نقلكم فأّي عاقل بعدها يسكن ! وصلبوه وأغضبوا والده وأثكلوه؟) ب/2/13(

  !إليكم أو يعول يف أمر عليكم؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

تثبيت دالئل النبوة ص : (نقل ذلك عن النصارى القاضي عبد اجلبار املعتزيل، يف كتابه 1
  ).269هداية احلياري، ص ( :واإلمام ابن القيم يف). 104
  .38- 19/30تكوين  2
  .35/22تكوين  3
  .30- 19/12تكوين  4
  .3- 34/1تكوين  5
  ].أحسن: [يف م 6
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 3]واحداً [، وأن اليسع أحيا َميِّتني 2فقد حكينا أن إلياس أحيا ابن األرملة 1فأما إحياء املّيت

، وأن حزقيال أحيا الذين قتلهم خبتنصر، وكانوا ألوفاً من الناس، 5حياته وآخر بعد وفاته 4يف حال
العظام حىت أحييها  تنبأ على هذه: سنة، فقال اهللا حلزقيال 6]نـَيِّف وأربعون[وهلم من يوم قتلوا 



 9أعجب من فعل املسيح؛ ألن قومًا محلوا جنازة إىل اجلبال فرأوا 8، وقد فعل قرب اليسع7لك
م وابتدروا فزعه، فقام امليت، وجاء ميشي حىت دخل املدينة،  َعُدّواً، فخافوا وطرحوا امليت عن رقا

أبدع من فعل املسيح، وفعل موسى  فنظروا فإذا هم قد ألقوه على قرب نيب اهللا اليسع، وفعل حزقيال
ما قمًال يسعى حىت  11، وأخرج من الرمل10أغرب من فعله؛ إذ قلب اخلشبة هلا عينان تبصر 

  .مأل قياطن فرعون وأرض مصر، وهذا أعجب وأغرب من فعل املسيح
ا من اآليات الباهرة أيضاً، وهو يلحق بإحي: وأما إبراء األكمه من بين آدم    ّ اء فال شّك أ
ألن ذاك أحيا عضوًا كان مّيتًا فأشبه إحياء اإلنسان مجلة، غري أن آية ) أ/2/14/ (املّيت؛ 
  وذلك أن صنعه عينني. أغرب عند العقالء منهم 12موسى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46- 11/1، وإحياء لعازر17- 7/11ورد إحياء عيسى بن األرملة يف إجنيل يوحنا 1
  .24- 17/17ّول سفر امللوك األ 2
  .والصواب ما أثبّته) واحد(يف ص  3
  .37- 4/18سفر امللوك الثاين  4
  .21، 13/20سفر امللوك الثاين  5
  .والصواب ما أثبّته) نيفاً وأربعني(يف ص  6
  .10- 37/1سفر حزقيال  7
  ].اليست: [يف م 8
  ].فغذوا: [يف م 9

  .12- 7/9، 4/2خروج  10
  .17، 8/16خروج  11
  ].عليه السالم: [يف م زاد 12
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وأبدع من فتح عيين آدمي، مث آية موسى كيف أراد . خلشبة يابسة جافة ال روح فيها أبدع
وهلا، إذ بينما هي خشبة صارت حيوانًا يبصر بعينيه ويأكل ما قدر عليه، وبينما هي أدارها وح

ا يستدعي  حيوان إذ عادت شجرة لوز مثمرة، وبينما هي كذلك إذ عادت إىل حاهلا األّول، مث إ
ا البحر، وُجيري  ا الثلوج واملياه والظلمة، ويشق  ا ا اجلواد والذباب والقمل والضفادع، ويثري 

ا أعظم نفوذ، وهذا  ُفذ يف كّل ما عمل  ا اجلبابرة فـَتَـنـْ مل  - فاعلموا  - املياه من الصخر، وجياهد 
يكن للمسيح من اآليات مثله، وقد فتح يوسف الّصّديق عيين أبيه يعقوب عليهما السالم كّل ذلك 

  .يشهد به التوراة
خت موسى وهارون تكلمت يف فقد شهدت التوراة أيضًا أن مرمي أ: 1وأما إبراء األبرص

، ومل يدع عليها يف 2موسى فربصت من ساعتا، فأخرجت عن العسكر، فرضي عنها فزال برصها
دعا هلا يف الثاين وذرنا عن نعمان الرومي أنه برص فرحل إىل اليسع، ) ب/2/14/ (األّول وال 

سبعًا فإنه يربأ، ففعل،  قولوا له يذهب إىل األردن فينغمس فيه: واستأذن عليه فلم يأذن له، وقال
  .3فربأ من برصه

ر األردن مجيعاً  4وأما مشيه على املاء ، 5فقد حكينا أن إلياس وتلميذه اليسع ق َمَشَيا على 
  .6وكذلك يوشع بن نون قد مشى على املاء بتابوت السكينة هو ومن معه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19- 17/11، 14- 5/12، لوقا 45- 1/40، مرقس4- 8/1مىت  1
  .، يف سياق طويل10- 12/1سفر العدد  2
  ).5(سفر امللوك الثاين اإلصحاح  3
  .6/48، مرقس 14/25مىت  4
  .8- 2/1سفر امللوك الثاين  5
  ).3(سفر يشوع اإلصحاح  6
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فقد حكينا عن سفر امللوك من كتبهم أن إلياس أو اليسع قلب املاء  1وأما حتويل املاء مخراً 
  .وذلك أعجب من فعل املسيح على الكّل سالم اهللا. 2زيتاً؛ فأغىن به بيتاً من الفقراء

يف التوراة أن موسى دعا اهللا فأطعم بين إسرائيل  ، فقد حكي3وأما تكثريه القليل من الطعام 
وذلك أعجب وأغرب من آية . 4وهم ستمائة ألف سوى النساء والصبيان. َمنًَّا وسلوى يف الربية

وقد حكي يف سفر امللوك أن إلياس عليه السالم نزل بامرأة أرملة يف .  - علهما السالم  - املسيح 
: فقال هلا) أ/2/15/ (لسماء مل متطر ثالث سنني ومكثت ا. زمن قحط شديد حىت هلك الناس

أردت أن أخبزه . واهللا يا نّيب اهللا، ما عندي إّال كّف دقيق يف قلة لنا: هل عندك من طعام؟ قالت
. فأحضرته بني يديه. أحضريه وال خوف عليك: فقال عليه السالم. وقد أيقنَّا باهلالك. لطفل صغري
ا حىت فرّج اهللا فمكث عندها ثالث سنني. فبارك عليه  وستة أشهر؛ تأكل منه هي وأهلها وجريا
  .وَمن َكثَّر القليل وأدامه أغرب يف اإلعجاز ممَّن َكثَّر ومل يدمه. 5عن الناس

، فالتوراة تشهد بأن امللك كان يسري يف عمود الغمام أيام بين إسرائيل 6وأما حراسة املالئكة له
م البحر وخّلصهم من فرعون   .وذلك أعجب من ختليص املسيح من يد الشيطان. 7حىت شّق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11- 2/1يوحنا  1
  .7- 4/1سفر امللوك الثاين  2
، يوحنا 17- 9/12، لوقا 44- 6/34، مرقس 38- 15/32، 21- 14/15مىت  3

6/5 -12.  
  ).16(سفر اخلروج اإلصحاح  4
  .16- 17/10سفر امللوك األّول  5
  .4/13، لوقا 1/13قس ، مر 4/11مىت  6
  .22، 13/21خروج  7
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ك يُِقرُّون أّن والعجب من النصارى يعتقدون أّن املسيح رّب الشيطان ورّب كّل شيء ومع ذل
حىت خلصته املالئكة من يده وأنقذه . اسجد يل: وقال له. الشيطان حصره يف الربية واستوىل عليه

  .1من ورطته
، وأّن إلياء 3، فسائر كبتهم تشهد أّن أخنوخ قد صعد إىل السماء2وأما صعوده إىل السماء

  ).ب/2/15. / (، فاستوت حاهلما مع املسيح4قد صعد إىل السماء
والعجب أّن املالئكة مأواها السماء وهي يف زعم النصارى خدم املسيح، فكيف يعدون   

  !.صعوده إىل السماء داللة على الربوبية؟
من علة زمانته، فالتوراة شاهدة أن سارة محلت وهي عجوز فانية وولدت  5وأما شفاء الزمن

ات على كرب سنها محلت وولدت ، وكذلك اإلجنيل يشهد أن أليصاب6إسحاق بربكة نّيب اهللا إبراهيم
. فبطش بعد ضمان عطبته وزمانته. وما ذلك إّال غضو أزيلت علته. 7حيىي بربكة نّيب اهللا زكريا

  .فاستوى األمران
، فالتوراة تشهد بأّن بين إسرائيل إذ كانوا يف التيه 8وأما سرته بالغمامة حني صعد إىل اجلبل   

يم مع موسى، وكان الغمام يسرتهم من حّر  الشمس وهم ستمائة ألف سوى النساء والصبيان و
  وهذا. وذلك أربعة سنة. 9احليوان

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13- 4/1، لوقا 13، 1/12، مرقس 11- 4/1مىت  1
  .53- 24/50، لوقا 20، 16/19مرقس  2
  .5/24سفر التكوين  3
  .11- 2/1سفر التكوين الثاين  4
مىت : ، شفاء األعمى34- 9/32: ، شفاء األخرس8- 9/1مىت : شفاء املفلوج 5

8/22 -26.  
  .8- 21/1تكوين  6
  .25- 1/5لوقا  7
  .36- 9/28، لوقا 17/5مىت  8
  .23- 6/15، 10/34عدد  9
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  .أعجب من سرت املسيح بالغمامة ومعه نفر يسرية

، فالتوراة تشهد أن موت الفجأة وقع يف بين إسرائيل فقتل منهم 1وأما شفاء اجملنون من جنونه
البخور يف جممرة وقام بني األموات واألحياء، ) أ/2/16/ (يف يوم واحد آالفًا منهم، فأخذ هارون 

. ، وما اجلنون إّال مرض أصاب العقل، وهو دون مرض مجلة الُبنية2عن بقيتهمفكّف املوت 
شتهم احليات يف التيه فاّختذ هلم حية من حناس، فكان كّل من لدغته حية جاء إىل احلية  وكذلك 

  .، فهاتان اآليتان من التوراة أعجب من فعل املسيح3النحاس فيربأ من علته
تشهد بأن إسحاق حني كرب وقرم إىل اللحم وقضى أوالده ، فالتوراة 4وأما إجابة دعوته

إن يعقوب بارك ودعا ألوالده عند : وكذلك قالت. 5شهوته دعا ليعقوب وعيسى فاستجيب فيهما
أن إلياس دعا على قومه فلم : ، ومما أخرب يعقوب تلميذ املسيح يف رسالته6وفاته، فلم ترد دعوته

وهذا أعجب من فعل . 7دعا بعد ذلك فزال اجلدب مث. متطر السماء ثالث سنني وستة أشهر
. وقد بقيت لألنبياء آيات مل يأت املسيح عليه السالم بنظريها فنسمع بتسطريها. املسيح وأغرب

  .واهللا أعلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37- 12/22، 34- 9/32، مىت 37- 4/31، يوحنا 28- 1/21مرقس  1
  .50- 16/41عدد  2
  .9- 21/6عدد  3
، ودعا ألجل 46- 11/1ورد أن املسيح دعا اهللا ألجل إحياء لعازر يف إجنيل يوحنا  4

  .، وغري ذلك21- 14/15إطعام الكثري من الطعام القليل يف إجنيل مىت 
  ).27(تكوين اإلصحاح  5
  ).49(تكوين اإلصحاح  6
  .18، 5/17رسالة يعقوب  7
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  يف إفساد دعوى االّحتاد والّتثليث: الباب الّسابع 
  :1يف إفساد دعوى االّحتاد والّتثليث 
ى اّحتاد حنكي فيه مقاالت الفرق الثالث من النصارى اليعاقبة والروم والنسطورية يف دعو  

  .2وكيف تناقضوا وتعارضوا، مث نعكر على اجلميع باإلفساد واإلبطال. الالهوت بالناسوت
اليعاقبة والروم : فرق 3]ثالث[اعلم أّن فرق النصارى كثرية ولكن املشهور منهم اآلن  

م متناقضة، ومل أر هلم قدماً . 4والنسطور يثبت  وعقائدهم يف اإلله خمتلفة وآراؤهم متباينة ومقاال
وال قاعدة تستقر يف هذه الدعوى، وسبب خبطهم أن كالًّ منهم يريد أن يفرِّع عن أصل مستحيل؛ 

  :وما ذلك إالّ كقول القائل 5مذهباً صحيحاً جائزاً عند العقالء
  ومىت كان يف األنابيب خلف وقع الطيش يف صدور الِصَعاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ق إلكمال عنوان الباب مع حمتواهالزيادة من احملقِّ   1
إن نقد املؤلِّف وإبطاله لعقيدة االّحتاد والّتثليث يف هذا الباب قد استكمل به نقد أسس   2

  :العقيدة النصرانية املنحرفة الثالثة وهي كاآليت
  .الّتثليث واالّحتاد - 1
وقد سبق للمؤلِّف . المصلب املسيح تكفرياً عن اخلطيئة األزلية اليت ارتكبها آدم عليه الس - 2

  ).375ص : ر. (نقد هذا األساس يف الباب اخلامس
ص : ر. (حماسبة املسيح للناس يوم القيامة، وقد تقدم مناقشة هذه العقيدة وإبطاهلا - 3
397.(  
  .ثالثة، والتصويب من احملقِّق: يف ص، م  3
  .النسطورية: يف م  4
غري معقول؛ ألنه بعد االّحتاد  - النصارى حسب اعتقاد  - إن اّحتاد الالهوت بالناسوت   5

فإن كانا اثنني كما كانا فال اّحتاد، بل مها . إما أن يكونا اثنني كما كانا، أو صار االثنان واحداً 
متعددان، كما كانا متعددين، وإن كانا قد صارا شيئًا واحداً، فإن كان هذا الواحد هو أحدمها 

ليس هو أحدمها  - وإن كان هذا الذي صار واحداً . اّحتادهوهذا عدم ألحدمها ال . فاآلخر قد عدم
فال بّد من تغيريمها واستحالتهما، وإّال فلو كانا بعد االّحتاد اثنني ابقيني بصفاعهما مل يكن هناك  - 



، تنقيح األحباث ص 145، 144، النصيحة اإلميانية ص 2/267اجلواب الصحيح : ر. (اّحتاد
  ).337ّق ص البن كمونة، إظهار احل 55، 54
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  :الفرقة األوىل 
دة اّدعت أّن املسيح أصاره االّحتاد طبيعة واح. فرقة يعقوب السروجي ويسمى الربادعي أيضاً  

  .2واحداً  1]وأقنوما[
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبّته. ، وهو خطأ يكرره الناسخ كثرياً )وقنوما(يف ص   1
من طبيعتني الهوتية وناسوتية  - أتباع املذهب القائل بأّن املسيح طبيعة واحدة : اليعقوبية  2

أوتيكيس (ل من قال به أوطاخي ، وأوّ )MONOPHSIYESاملونوفيزيتية . (ومشيئة واحدة - 
EUTYCHES(وقد أنكر هذا القول فالفيان . ، وهو رئيس ديربالقرب من القسطنطينية

FLAVIAN  بطريك القسطنطينية وعقد جممعًا حملّيًا إلنكار هذه املقالة وحرمان قائلها أوتيكس
نع األمرباطور من الكنيسة، إّال أن الراهب جلأ إىل بطريق اإلسكندرية ديسقورس، الذي أق

وصدر قرار اجملمع . م برئاسة ديسقورس449ثودوسيوس الصغري بعقد جممع أفسس الثاين سنة 
الذي ) ليو األّول(بإعالن مذهب الطبيعة الواحدة ولعن من خيالفه، إّال أّن هذا القرار أغضب البابا 

م قرر 451ية سنة وعقد جممعاً آخر من خلقيدون) جممع اللصوص: (أطلق على اجملمع السابق اسم
ولعن يسقورس ومن شايعه ونفيه إىل . فيه تأييد ازدواج طبيعة املسيح وإبطال قرار اجملمع السابق

إمرباطور  - ومن هذا اجملمع افرتق النصارى إىل ملكية ممن تبعوا مذهب امللك مرقيانوس . فلسطني
  .فيويعقوبية على مذهب ديسقورس املن. الروم الذي أمر بانعقاد اجملمع ـ

 JACOB(وقد اشتهر تسمية أتباع املذهب باليعقوبيني نسبة ىل يعقوب الربادعي 
BARADOS ( م، فكان داعية هلذا املذهب بليغ األثر، جزئيًا يف اجلهر 6الذي ظهر يف القرن

  .برأيه



وهو يف  - ، فكان يكتب )يعقوب: (نسبة إىل ديسقورس الذي كان امسه قبل بطريكيته: وقيل
  .صحابه أن يثبتوا على أمانة املسكني املنفي يعقوبإىل أ - منفاه 

ذا املذهب ثالث كنائس من الكنائس اليت مست نفسها  األرثوذكسية (وقد أخذت 
ORTODOXE (وهي كلمة يونانية معناها) :وقد استخدم ). الرأي الصحيح املستقيم

 - 1: لكنائس الثالث هيوهذه ا - القساوسة اليونانيون هذا االصطالح يف القرن الرابع امليالدي 
الكنيسة األرثوذكسية السريانية ويتبعها كثري من  - 2. الكنيسة األرثوذكسية يف مصر واحلبشة

قصة : ر). (من بالد روسيا. (الكنيسة األرثوذكسية واألرمنية موطنها أرمنيا - 3. مسيحي آسيا
-318، ول ديورانت، موجز تاريخ املسيحية ص 233، 103، 102، 12/96احلضارة 

، قاموس أكسفورد للكنيسة 598- 7/597، يسطس الديوري، دائرة املعارف الربيطانية 323
-127، النصيحة اإلميانية ص 2/488، خطط املقريزي 1014، 932، 931النصرانية ص 

  ).عبد الواحد وايف. ،د132،133،نصر املتطبب،األسفار املقدسة ص 130
وأنه  - تعاىل اهللا عن ذلك علّوًا كبريًا  -  وأصحاب هذا املذهب يزعمون أن مرمي ولدت اهللا

{ : صلب متجسدًا وُمسِّر ومات ودفن مث صعد إىل السماء، وإليهم أشار القرآن الكرمي فقال تعاىل
  ].72، 17: سورة املائدة، اآلية. [}...َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ 
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ألن طبيعة الالهوت تركبت مع طبيعة الناسوت كما تركبت نفس اإلنسان جبسده : قالوا  

. / دهم إله كّله وإنسان كّله وله طبيعة واحدةفاملسيح عن. فصار إنسانًا واحدًا فكذلك املسيح
ا ما يشبه أفعال اإلله وما يشبه أفعال اإلنسان وهو ) أ/2/17( واحد، ] أقنوم[وهو يفعل 
وجمرد حكاية هذا املذهب يكفي يف الّرّد . األشخاص: هو الشخص، واألقانيم هي 1]واألقنوم[

  .و اإللهعليه؛ إذ حاصله أّن اإلله هو اإلنسان واإلنسان ه
  :وسبيل الّرّد على هذه الفرقة  
أخربونا عن هاتني الطبيعتني اللتني أصارمها االّحتاد طبيعة واحدة، هل تغريت  : أن يقول هلم 

  كّل واحدة عما كانت عليه قبل الرتكيب أم ال؟



ما مل يتغريا بل بقيت طبيعة اإلله حباهلا وطبيعة اإلنسان أيضًا حباهلا؛ فقد   فإن زعمت أ
. إن املسيح بعد االّحتاد َكُهَو قبل االّحتاد: نقضوا مذهبهم ورجعوا عن قوهلم إىل قول من يقول

  .وسيأيت الكالم عليه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا يف الصحيح للجوهري . وأحسبها رومية. أقنوم: األصول، واحدها: األقانيم  1
  :واصطالحاً . األصل: قنوم لغةأّن األ): 19ص (ويف املعجم الفلسفي . 5/2016

  .الواحد، والعقل، والنفس الكلية: األوىل وهي: أحد مبادئ العامل الثالثة: عند أفلوطني - أ
  .األب واالبن والروح القدس: أحد األقانيم الثالثة وهي: يف الالهوت املسيحي - ب

مور باألقانيم أو تسمية هذه األ): "113اجلانب اإلهلي ص : (حمّمد البهي يف كتابه. ويقول د
وحتديدها بثالثة؛ يرجع إىل املصدر . األصول يرجع إىل أثر الفلسفة اإلغريقية يف تفلسف املسيحية

فقد جعلها . أفالطون) مثل: (بـ - ألن ما نراه يف املسيحية على هذا الوجه يذكرنا . نفسه أيضاً 
ا فقط) الوجود(أصول هذا  كما يذكرنا بثالوث أفلوطني . املشاهد واغتربه ظالًّ هلا وشبيهًا 

ولو فتشنا على األلفاظ الدالة على هذه . املصري، الذي يتمثل يف الواحد، والعقل، ونفس العامل
  .اهـ". اهللا، كلمة اهللا، الروح القدس: املعاين الثالثة يف املصدر الّنّصي للمسيحية وجدناها
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وإن زعمت أن الطبيعتني قد صارتا طبيعة ثالثة، ال تشبه واحدة من األوليني، فهذا تصريح  

ح بأنه إله فكان ينبغي على سياق هذا القول أن ال يصفوا املسي. بأّن هذه الطبيعة ال إله وال إنسان
ألن الطبيعتني كانتا ) ب/2/17/ (وال يصفوه بأنه إنسان؛ بل شيء آخر غريب عجيب؛ وذلك 

قبل الرتكيب إهلًا كامًال وإنسانًا كامًال، فإن كان الرتكيب قد أخرجهما إىل طبيعة غريمها مل تكن 
ما كانتا قبل الرتكيب كام. تلك الطبيعة ال إهلًا وال إنساناً  ّ لتني، والرتكيب مل خيرجهما فإن زعموا أ

وهو بعينه إنسان كامل، فقد حتامقوا إذ زعموا أّن القدمي  1]إهلاً كامالً [عن الكمال بل بقي املسيح 
إن احلركة هي السكون : هو بعينه احلادث، وأّن الزَّمين هو بنفسه األزيل؛ وذلك مبثابة قول القائل

  .وذلك هو اجلنون. وأّن السواد هو البياض



يوجب كون ] واألقنومية[يف اجلوهرية ] واألقنومني[، 2اجلمع بني اجلوهرين: ّجة الثّانيةاحل  
أو . فيسقط القول فيه بالدنايا إن كان املسيح إهلاً . أقنومًا واحداً ] واألقنومني[الطبعني طبعًا واحدًا 

] وأقنوماُ [ًا فبطل القول بكونه طبعًا واحد. 3يسقط القول بظهور اآليات إن كان املسيح إنساناً 
  .واحداً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهو خطأ، والتصويب من احملقِّق) إله كامل: (يف ص، م  1
وهو املقولة األوىل من مقوالت . فهو متقوم بذاته ومتعني مباهيته. ما قام بنفسه: اجلوهر  2

  ).64سفي ص املعجم الفل: ر. (أرسطو، وبه تقوم األعراض والكيفيات ويقابل العرض
إن املسيح : إن اليعقوبية إذا قالوا: زيادة يف اإليضاح نورد هذه احلّجة بصيغة أخرى، فنقول  3

إن أحدمها أبطل اآلخر وأخرجه عما كان : جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومني، ال خيلو أن يقولوا
إن كّل واحد منهما : فإن قالوا. أو كل واحد منهما حباله مل يتغري ومل يبطل اآلخر. عليه عند االّحتاد

ما باقيان حباهلما بعد االّحتاد . مل يتغري عما كان عليه، فخرجوا عن قوهلم إىل النسطورية يف أ
  .وظاهر أن ذلك ليس باّحتادٍ 

إن أحدمها قد غريَّ اآلخر وأبطله كانوا قد أقروا ببطالن اإلله، ولزمهم أن يكون : وإن قالوا
إذا كان كّل واحد منهما قد خرج عما كان عليه إىل . دثاً، وال إهلاً وال غري إلهاملسيح ال قدمياً وال حم

ة اآلخر فإن . والعيان شاهد بأن ناسوت املسيح على ما كان عليه ناسوت غريه من الناس. مشا
الالهوت أبطل الناسوت، كان العيان يبطل قوهلم فإن ناسوت املسيح مثل ناسوت غريه يف : قالوا

وهذا . الناسوت أبطل الالهوت لزمهم أن يكون احملدث يبطل القدمي: وإن قالوا. واللحميةاجلسمية 
 56تنقيح األحباث ص : ر. (وغريه ميتنع أن يُؤثِّر فيه. ال جيوز؛ إذ الالهوت هو الذي يُؤثِّر يف غريه
  ).، نصر املتطبب146- 144البن كمونه اليهودي، النصيحة اإلميانية ص 
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لو قد صار اجلوهران واحدًا للزم أن يكون القدمي هو احلادث من الوجه الذي : احلّجة الثّالثة 
فبطل أن يكونا صارا . ن الوجه الذي هو حمدثم 1]قدمياً [واحملدث ) أ/2/18/ (هو قدمي، 

  .واحداً 
أنا : "من اليعقوبية مردود بأقوال املسيح يف اإلجنيل حيث يقول 2هذا الرأي: احلّجة الرّابعة  

فبطل أن يكونا قد . ففرق بني الذاهب والذي يذهب إليه. 3"ذاهب إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم
  .ومن يذهب إليه والداعي واملدعّو، ودعاء املسيح نفسه حمال صارا واحداً، وإالّ الّحتد الذاهب

إن كان طبع اإلله وطبع اإلنسان قد صارا واحدًا واإلله خالق واإلنسان : احلّجة اخلامسة  
  .اخلالق هو طبع املخلوق، وطبع العلة هو طبع املعلول، وذلك حمال 4خملوق، فطبع

قد تغّري فقد صار األزيل زمنياً ] وأقنومه[تغّري إن كان جوهر األزيل قد : احلّجة الّسادسة  
  .والّزمّين أزلّياً، وذلك جهل من قائله

االبن األزيل، وجوهر اإلنسان قد تغّريا عن طباعهما فقد  5إن كان جوهر: احلّجة الّسابعة  
الهوتية بطلت فائدة االّحتاد اليت يّدعيها النصارى؛ ألّن فائدته عندهم أن يقع الفيض من الطبيعة ال

قد انقلبتا إىل ثالثة، فال  6]الطبيعتان[وإذا كانت .حبلوهلا فيه) ب/2/18/ (على الطبيعة الناسوتية 
  .املفيد بقي مفيداً، وال املستفيد بقي مستفيداً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) قدمي(يف ص   1
  .الذي: يف م  2
  .20/17يوحنا   3
  .بعفبط: يف م  4
  ).م(ليست يف   5
  .والتصويب من احملقِّق. ، وهو خطأ)الطبيعتني(يف ص، م   6
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سليمني يف املسيح، مل يصدق قول من يقول ] األقنومان[إن كان اجلوهران و: احلّجة الثّامنة 
ما صارا واحدًا بالعدد ا واحد. إ وكيف !. من اجلهة اليت هي كثرة؟ 1وكيف يقال يف الكثرة إ

ا واحد؟   !.يقال يف الواحد إنه كثرة  من اجلهة اليت هو 
املسيح بل يعدم  وإن كان اجلوهران واألقنومان قد تفاسدا وعدما فكان ينبغي أن ال يوجد 

  .ويتالشى
قد صارا واحدًا بالعدد فيجب أن يبطل فعل ] األقنومان[إن كان اجلوهران و: احلّجة الّتاسعة 

فكان . هذا وفعل هذا؛ ألّن املختل يف الطباع إذا تركب منهم طبع آخر مل َينب فعل األّول وال الثاين
سوتياً، أال ترى أّن االستقصات األربع إذا تركب ال فعًال إهلياً وال فعًال نا 2جيب أن ال يظهر املسيح

  .عنها جسم فال شّك أن ذلك اجلسم ليس بنار حمضة وال هواء وال ماء وال تراب
الذي يّدعونه ال إله وال ) أ/2/19/ (فعلى سياق هذا كان يلزم أن يكون املسيح باالّحتاد  

  .إنسان،ويؤول القول باالّحتادإىل رفع مثرته وفائدته
اإلجنيل مصرَّح بأّن املسيح كان يتَـَزايد أّوًال يف بنيته ومعارفه وعلومه، واملتزايد : ّجة العاشرةاحل  

  .غري الكامل فبطل أن يكون شيئاً واحداً؛ ألّن اإلله ال يتقلب وال يتغّري وال يستحيل وال يزيد
ما قد صارا واحدًا مث انقلب وتغّري، فيكون غري املنقلب منق: فإذا قلتم  لبًا وغري املستحيل إ

  .مستحيالً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .واحدة: يف م  1
  .للمسيح: يف م  2
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. فاسد 1مث جوهر االبن على زعمهم غري مائت وال!. ة فمن القالب هلا؟وإذا انقلبت الكلم 

فإن كان اجملتمع منهما صار واحدًا فقد صار . وجوهر اإلنسان املأخوذ من مرمي مائت وفاسد
  .وذلك خبط وجهل. جبملته ال مائتاً وال غري مائت وال فاسداً وال غري فاسد



إنه صار هو وخالقه شيئًا واحداً : يكن أن يقولوإنه لقبيح مبوجد أوجه خالقه بعد أن مل  
  .إن اخلالق الباري أفاض على عبده النعماء: وطبيعة واحدة، وال يقبح أن يقال

/ اهللا مالك العاملني الذي ال يفسد وال يرى، هو اهللا : "وقال فولس يف أواخر الرسالة العاشرة 
  .2ّل وعالج. األحد، له الكرامة واحلمد إىل أبد اآلباد) ب/2/19(

صريروة اجلوهرين املتنافيني كالثلج والنار واحدًا مستحيل ببداية العقول : احلّجة احلادية عشرة 
  .باالستحالة 3فصريورة خالق اجلوهر مع اجلوهر واحداً أوىل. مع اشرتاكهما ي أصل اجلوهرية

 ومحل اهللا الذي هذا خروف اهللا: "قال حيىي بن زكريا حني رأى املسيح: احلّجة الثّانية عشرة  
  .فـََفرَّق بينه وبني الباري تعاىل فبطل أن يكونا واحداً . 4"حيمل خطايا العامل

يا رجال بين إسرائيل إن يسوع رجل جاءكم من : "قال مشعون الصفا: احلّجة الثّالثة عشرة
  فشهد مشعون وهو رئيس. وأيسوع اسم املسيح. 5"اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وإال: م يف  1
  .1/17رسالة بولس األوىل إىل تيموثاوس   2
  .إىل: يف م  3
  .36، 1/29يوحنا   4
  .2/22أعمال الرسل   5
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املسيح بأّن املسيح رجل، وأن اهللا أرسله، أنه إنسان كّله، وذلك تكذيب لليعقوبية أصحاب  

  .يف دعوى هذا النوع من االّحتاد
ال يعرف ذلك إّال األب وحده، : "سئل املسيح عن يوم القيامة، فقال: احلّجة الرّابعة عشرة 

ه ال يعلم باملغّيبات، ولو قد وقول املسيح أوىل بالتصديق، وقد أخرب أن. 1"فأما االبن فال يعرفها
ألّن الشيء الواحد ال ميكن أن يثبت ) أ/2/20/ (صار مع اهللا شيئًا واحدًا لعلم ما يعلمه اهللا 

  .لبعضه من احلكم ما جيب نفيه عن البعض، فبطل أن يكونا شيئاً واحداً 



زر، وفرح بتوبة األناجيل األربعة تذكر أّن املسيح بكى على صديقه إلعا: احلّجة اخلامسة عشرة 
من نزول  2التائب، وأكل يف دعوات أصحابه، وشرب وركب األتان، وتعب من وعر الطريق، وحزن

فبطل . وهذه النقائص قبيح إضافتها إىل االبن األزيل". إهلي اصرف عين هذا الكأس: "وقال. املوت
  .أن يكونا صارا واحداً 

حتقيق مقالتهم  3]حياولون[وكثريًا ما .يهفهذه حجج دامغة لليعاقبة قاضية بفساد ما ذهبوا إل 
  .ما يعتقدونه من قتل املسيح وصلبه فال ميكنهم ذلك إّال أن يفروا إىل مذهب النسطور 4إذا ألزموا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17/32مرقس   1
  .وخرز: يف م  2
  .والصواب ما أثبّته) حياولوا(يف ص   3
  .لزموا: يف م  4
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  :الفرقة الثّانية  

  ]أقنوم[؛ ومذهبهم أّن املسيح بعد صدور االّحتاد جوهران وهو 1فرقة امللكية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أّن للمسيح طبيعتني : امللكية؛ نسبة إىل املذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى، وهو  1
: ومشيئتني يف أقنوم واحد، وقد أخطأ  الشهرستاين حينما زعم نسبة هذا املذهب إىل رجل امسه

  ).ملكا(
لك م، بتأييد امل325وقد مّر هذا املذهب بعدة مراحل، حيث بدأ إقراره يف جممع نيقية سنة 

مث يف جممع القسطنطينية األّولسنة . قسطنطني ملذهب تعدد اآلهلة واعتبار املسيح ابنًا وإهلًا ومستقالً 
 - خالفًا لليعقوبية  - م، حتددت هوية الثالوث النصراين باآلب واالبن يف املسيح طبيعتني 381

ه ملذهب ازدواج الروماين وتأييد) اإلمرباطور(وحيث إن الذي دعا إىل هذا اجملمع هو امللك 
  .الطبيعتني فقد أطلق عليه املذهب امللكي أو امللكاين



مث أضيف إىل هذا املذهب القول بأّن املسيح له طبيعتان ومشيئتان يف جممع القسطنطينية 
  .م خالفاً للمارونية القائلني بأّن املسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة680الثالث سنة 

مّتفقة يف آرائها إىل أن َدبَّ ) بالطبيعتني واملشيئتني(لكية وظّلت الطوائف القائلة مبذهب امل
أكان من األب وحده؟ أم من األب واالبن معا؟ وألجل . اخلالف بينها بشأن انبثاق روح القدس

م، ونتج عنه انفصال الكنيسة الشرقية رئاسة ومذهباً 869ذلك عقد جممع القسطنطينية الرابع سنة 
كنيسة : ، حيث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمى بـ)مذهب املالكية(ة وامسًا عن الكنيسة الغربي

الروم األرثوذكسية أو اليونانية، وأتباعها يعتقدون بأّن الروح القدس منبثق عن األب وحده، وأكثرهم 
بطريك القسطنطينية وهو   - 1: وهلم بطاركة أربعة. يف الشرق باليونان وتركيا وروسيا، وغريها

. بطريك أورشليم - 4. بطريك أنطاكية - 3. اإلسكندرية للروم األرثوذكسبطريك  - 2. كبريهم
وحترمي الدم واملنخنقة وإجياب استخدام . كما متّيزوا باعتقادهم أن اإلله األب أفضل من اإلله االبن

  .اخلبز يف العشاء الرباين وغري ذلك
 - إىل بطرس رئيس احلواريني نسبة  - الكنيسة البطرسية : أما الكنسية الغربية الالتينية فتسمى بـ

. وهي كلمة يونانية ومعناها العاملي أو العام) CATHLIQEنسبة إىل كاثوليك (الكاثوليكية 
. ويرأسها البابا بالفاتيكان يف روما). وهو اصطالح استخدمته الكنيسة يف القرن الثاين امليالدي(

وباملساواة الكاملة بني األب واالبن،  .ويعتقد أتباعها أن الروح القدس منبثق عن األب واالبن معاً 
وإباحة الدم واملنخنقة واستخدام الفطري بدًال من اخلبز يف العشاء الرباين، وتتمّيز الكنيسة 

والبخور، واّختاذ األيقونات واملصورات . استعمال اللغة الالتينية: الكاثوليكية بعدة مسات بارزة، منها
  .وينتشر أتباعها يف معظم بالد العامل ملا هلا من النفوذ واملال. البارزة، والتقومي اخلاص وغري ذلك

مث حدث انشقاق آخر بداخل الكنيسة الكاثوليكية عند ما ظهر دعاة اإلصالح الكنسي يف 
مارتن لوثر : ومن أبرز هؤالء الدعاة. بتخليص الكنيسة من مظاهر الفساد) م16(أوائل القرن 
الذين . م1564م، وكلفن الفرنسي سنة 1531سري سنة م، وزوجنلي السوي1546األملاين سنة 

) PROTESTANNTISMEالربوتستانتية : (فسمي مذهبهم بـ. احتجوا على فساد الكنيسة
م ) الكنيسة اإلجنيلية(على كنيستهم ) اإلجنيليني: (احملتّجني، وقد مسوا أنفسهم بـ: أي لدعواهم أ

إبطال الرئاسة يف : ومن أبرز مبادئهم. ىل البابواتيتبعون اإلجنيل ويفهمونه بأنفسهم دون احلاجة إ
الدين، وصكوك الغفران والرهبنة، وحترمي التماثيل والصور يف الكنيسة، وأن اخلبز واخلمر يف العشاء 

وينتشر أتباعهم يف أملانيا وإجنلرتا . الرباين ال يتحوالن إىل حلم املسيح ودمه وإمنا هو وسيلة رمزية
  .ريهاوأمريكا الشمالية وغ



م جممع 1563وعندما ظهرت احلاجة إىل توحيد صّف الّنصارى ومجع كلمتهم عقد عام 
عاملي يف الفاتيكان بدعوة من البابا يوحنا الثالث والعشرين ألجل حتقيق الوحدة الدينية بني ) مؤمتر(

عرتاف املذاهب النصرانية املختلفة، فتساهلت بذلك الكنائس واملذاهب النصرانية املختلفة يف اال
  .للكنيسة الكاثوليكية بالتقدم عليها يف الرئاسة ال بالسلطان

، دائرة املعارف 318- 313، موجز تاريخ املسيحية ص 11/396قصة احلضارة : ر(
- 1134، 256- 254، قاموس أوكسفورد ص 8/249، 644، 2/543الربيطانية 
، 224- 1/222،امللل والنحل 357،1489،1490،املوسوعة امليسرة ص1136

 134- 130، النصرانية 146- 140، 136- 133للشهرستاين، األسفار املقدسة 
  ).الطهطاوي

األب، واالبن، والروح القدس، : ويزعم أتباع هذا املذهب أن اآلهلة ثالثة متميزون ومنفصلون
) وهي أقنوم العلم وهي االبن(ويزعمون أّن الكلمة . ومع ذلك فهم شيء واحد يف الطبيعة والذات

ما شيء واحد، وأن املوت  قد اّحتدت جبسد املسيح، وأّن مرمي قد ولدت اإلله واإلنسان وأ
َلَقْد َكَفَر { : والصلب وقع على الالهوت والناسوت معاً، وإليهم أشار القرآن الكرمي بقوله تعاىل

  ].73: سورة املائدة، اآلية. [}...الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالثٍَة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه َواِحدٌ 
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  فله بطبيعة الالهوت مشيئة: قالوا - هو الشخص ] األقنوم[وقد حكينا عنهم أّن  - واحد  
واحد ) ب/2/20/ (كمشيئة األب، وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود غري أنّه 

  .أي شخص واحد
  .االّحتاد بالنسبة إىل اجلوهر مستحيل 1إذ رأوا] األقنوم[فرّدوا االّحتاد إىل  
  :وسبيل الّرّد على هذه الفرقة 
طبيعته ومشيئته كما كان قبل االّحتاد فقد إن املسيح بعد االّحتاد باٍق على : إذا قلتم: أن نقول 

أبطلتم االّحتاد، إذ افرتاق أحد اجلوهرين بالطبيعة واملشيئة هو غاية االفرتاق،وإذاكان ذلك  
  .كذلك،فال معىن لالّحتاد



وإذا كان جوهر األزيل باٍق حباله وجوهر . إذ االّحتاد عبارة عن صريورة أكثر من الواحد واحداً  
  .اله فقد آل االّحتاد جمرد تسمية فارغة عن املعىن خالية عن الفائدةاإلنسان باٍق حب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رو: يف م  1
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  !. أتقولون إن الالهوت اّحتد بالناسوت حقيقة أو جمازاً؟: هو أن نقول هلم: حلّجة الثّانيةا 
أبطلوا وجتوزوا بإطالق ما مل جيز إطالقه على القدمي  1]جتوز وتوسع[إن ذلك : فإن قالوا 
  .2سبحانه
ن له إالّ واحد؛ ألن الواحد ال تكو  3إنه اّحتد به حقيقة لزمهم أن تكون مشيئتهما: وإن قالوا 

/ مشيئة واحدة، إذ لو كان للواحد مشيئتان للزم إما أن يكونا متماثلتني أو خمتلفتني، فإن كانتا 
متماثلتني فإحدامها مغنية عن األخرى، وإن كانتا خمتلفتني تناقضت أحكامهما وامتنع ) أ/2/21(

  .حصول مرادمها
اد حقيقة، أو إبطال االّحتاد مجلة املشيئتني إن كان االحتّ  4فثبت أنه ال بّد من إبطال إحدى  

  .أن يثبت املشيئتان
إن : إن قلتم: الواحد، هو أن نقول] األقنوم[على الروم أصحاب اجلوهرين و: احلّجة الثّالثة  

واحداً، فاجلوهران أيضًا قد  5قد صارا - اإلنسان ] وأقنوم[األزيل ] أقنوم: [أعين - ] األقنومني[
  .اجلوهرين واحداً باطل، والقول باألقنوم الواحد باطل 6]ورةبصري [صارا واحداً، والقول 

هذا املذهب فيه قباحة، وذلك أن صريورة جوهرين خمتلفي الطباع شخصاً : احلّجة الرّابعة  
  .ال يبوء به عاقل، إذ يلزم عليه أن يشار إىل املسيح بأنه قدمي حمدث إشارة واحدة] أقنوماً [واحداً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) جتوزا وتوسعا(يف ص   1
  ).وتعاىل: (زاد: يف م  2
  .مشيئتها: يف م  3



  ).م(والتصويب من نسخة ) أحد(يف ص   4
  .صار: يف م  5
. والتصويب من احملقِّق ملوافقته سياق اجلملة. ، ولعله خطأ من الناسخ)بضرورة: (يف ص، م  6

  .واهللا أعلم
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واحداً، وأحدمها زمين واآلخر أزيل، ] أقنوماً [إن كان أقنوم املسيح قد صارا : احلّجة اخلامسة 
وعلى . اً، أو صار منهما شيء آخر ال أزيل وال زمين وذلك حمالفقد صار األزيل زمنّيًا والزمّين أزليّ 

) ب/2/21(اإلنسان وهو األكل والشرب وغريه، وقد ُوِصف املسيح به ] أقنوم[هذا يبطل فعل 
  .اإلله؛ وهو إحياء امليت وتطهري األرض وقد ُوصف املسيح به] أقنوم[بذلك، أو يبطل فعل 

واحدًا منع تنايف طباعهما فهذا إمنا ] أقنوماً [قد صارا ] ناألقنوما[إن كان : احلّجة الّسادسة 
يتم باالمتزاج واالختالط، فيلزم أن يتغري اإلله ويستحيل مع طبع اإلنسان، وذلك متعذر على ذات 

  .الباري تعاىل
  .وأكثر احلجج الواردة على الفرقة األوىل ورادة على الفرقة الثانية لقوهلا باّحتاد األقنوم 
  :لثّالثةالفرقة ا 
  وهم نصارى املشرق املنسوبون إىل نسطورس 1فرقة النسطور 

  أخذوا األمانة  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أخطأ  - ) م451ت  - م 380(نسبة إىل نسطوريوس الذي ولد بسوريا : النسطورية  1
صبح نسطور وقد أ". إن نسطور امللقب باحلكيم ظهر يف زمان املأمون: "الشهرستاين يف قوله

الذي تأثر فيه  - م، ملدة أربع سنني إىل أن أعلن مذهبه 428بطريكًا على القسطنطينية سنة 
بأن مرمي العذراء أم املسيح اإلنسان وليست والدة  - م 428بأستاذه ثيودور املبسوستيائي ت 

ذي يقول اإلله، ولذلك كان إثبات أحدمها اإلنسان الذي هو مولود من مرمي، وأن هذا اإلنسان ال



اإلله وابن اإلله، ليس على احلقيقة ولكن على : إنه املسيح باحملبة متوحد مع ابن اإلله، ويقال له
  .اجملاز

وملا قال نسطور مقالته تلك كاتبه كريلس بطريرك اإلسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل 
وضع مقدمة قانون : م وتقرر فيه431فانعقد لذلك جممع أفسس سنة . عن رأيه ولكنه مل يستحب

اإلميان، وأن مرمي العذراء والدة اهللا، وأن للمسيح طبيعتان الهوتية وناسوتية يف أقنوم واحد، وتقرر 
  .أيضاً خلع نسطور من الكنيسة ولعنه ونفيه إىل مصر

أن مقالة نسطور قد اندثرت، فأحياها من "؛ 152ويذكر املؤرخ ابن البطريق يف التاريخ ص 
مطران نصيبني يف عهد قباذ بن فريوز ملك فارس، وثبتها ) م490ت (ل برصوما بعده بزمان طوي

فلذلك كثرت النسطورية باملشرق وخاصة أرض أهل فارس بالعراق . يف الشرق وخاصة أهل فارس
  .اهـ".واملوصل ونصيبني والفرات واجلزيرة

وا إىل القول وهذا يفسر لنا سبب احنراف النسطوريني عن مقالة نسطور األصلية، فقد مال
يف الناسوت، وبأن املسيح أقنومان وطبيعتان هلما مشيئة واحدة، ) ابن اإلله(بامتزاج الالهوت 

سورة التوبة، . [}...َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَّهِ { : وإليهم أشار القرآن الكرمي بقوله تعاىل
يف آسيا وخاصة يف العراق وإيران واهلند وال تزال توجد منهم مجاعات متفرقة ]. 31، 30: اآلية

م ال يزالون ينكرون عبادة مرمي ا إّال أ   .والصني، ومع أن الكنيسة الكاثوليكية أدخلتهم يف خظري
، دائرة 293- 288، جمموعة الشرع الكنسي ص 101، 2/100قصة احلضارة : ر(

، 225 ،1/224، امللل والنحل 962، 961، قاموس أكفسورد ص 7/269املعارف 
، أليب 159- 157، البن حزم، حماضرات يف النصرانية ص 1/111للشهرستاين، الفصل 

  ).زهرة
وكان ألتباع النسطورية تأثري بالغ يف ظهور الفرق املنتسبة إىل اإلسالم، وخصوصًا الغالة منها 

إلمام إليت ظهرت يف املشرق، قد تأثرت الشيعة بعقائدهم وخاصة حلول الالهوت يف اإلمام أو أن ا
وكان هلم شأن خطري يف ترمجة كتب اليونان وخاصة  ). للشهرستاين 2/53امللل . (له طبيعة إهلية

ا فرقة  كتب الفلسفة اليت أفسدت عقائد املسلمني وسرَّبت إليهم األفكار املنحرفة اليت تأثرت 
  .املعتزلة تأثراً كبرياً وخاصة يف حتكيم العقل والقول بنفي القدر وحنوه

  األول اجمللد
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ومذهبها أّن . ، ساعدوا نسطورس على رأيه فنسبوا إليه3وعنتوما 2ماري 1عن السليح 
يان على طباعهما كما كانا قبل االّحتاد ورّدوا االّحتاد إىل باق] وأقنومان[املسيح بعد االّحتاد جوهران 
فهذا الشخص املأخوذ من السيدة شارك اهللا يف هذه اخلاصية : قالوا. خاص البنوة وهي علم الباري

ا ابناً ومسيحاً    .فصار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).سلح: (مادة 344املنجد ص : ر). الرسول: (كلمة سريانية معناها: السليح  1
يزعمون أنه يف السبعني تلميذاً الذين أرسلهم املسيح، وأنه أسس كرسي املشرق : مار ماري  2

  .يونانية 393تويف سنة . وأّول األساقفة يف أيام أفرهط ملك بابل ونريون قيصر ملك الروم
شرق ، ملاري بن سليمان، أخبار بطاركة كسي امل5- 3أخبار بطاركة كرسي املشرق ص : ر(

  ).، عمرو بن مىت2، 1ص 
 - حسب اصطالح النصارى  - أحد االثين عشر رسوًال ) توأم: (اسم آرامي معناه: توما  3

ضمن احلواريني، ويلقب  10/3واملقصود به أحد احلواريني حيث ورد امسه يف إجنيل مىت 
التارخيية أنه  وتذكر الروايات  - حسب زعمهم  - باملتشكك؛ ألنه شّك يف قيامة املسيح من املوت 

وينتسب إليه النصارى الذين يتبعون طقس الكنيسة . كان مبشراً يف بالد الفرس واهلند ومات هناك
، كما ينتسب إليه النصارى الذين يتبعون طقس الكنيسة السريانية )النسطورية(السريانية 

، 226وس ص قام: ر. (الذي ال تعرتف به الكنيسة) إجنيل توما(، كما ينسب إليه )النسطورية(
  ).196، املنجد يف األعالم ص 227
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  :سبيل الّرّد على هذه الفرقة 
كذلك على حاهلم فال ] األقنومني[و 1]اقيانب[قلتم إن اجلوهرين ) أ/2/22/(إذا:أن نقول 

  .موقع لالّحتاد وصار االّحتاد امسًاساذجًاال مثرة له وال فائدة



ُمكذَّب باحلّس؛ وذلك ] أقنومني[القول بكون املسيح : أن نقول: احلّجة الثّانية على النسطور 
واحد،وتكذيب  شخص: واحد،أي] أقنوم[أن الذي يراه كّل ذي بصر سليم من املسيح إمنا هو 

  .أصدق احلواس وهو البصر ال سبيل إليه
جير إىل السيالن ويفتح باب السفسطة ويشكك يف ] أقنومني[القول بكونه : احلّجة الثّالثة  

احدًا معلوم ضرورة، ومن زعم ] أقنوماً [الضروريات، فالقول به باطل إذ كون املسيح شخصًا واحدًا 
  .ل يف عقلهأن املسيح كان شخصني مل يسلم من خب

ُمكذَّب بأقوال محلة اإلجنيل الذين كانوا ] باألقنومني[القول : هذا الرّأي أعين: احلّجة الرّابعة 
م يشهدون بأن املسيح ابن داود بن إبراهيم، وأنه ولد يف بيت حلم . قبل صدور هذا اخلالف فإ

ن وأنه كان ووضع يف معلف وذلك يف أيام هريدوس فإنه صام وصلى وأكل وشرب وفرح وحز 
فالقول بأنه كان شخصني مردود بأقوال التالميذ الذين هم أعرف الناس ) ب/2/22/ (شخصاً، 
  .باملسيح
يا بين إسرائيل، إن أيسوع : "يف كتاب فراكسيس- صاحب املسيح- قال بطرس:احلّجة اخلامسة 

بطرس املؤمتن فشهد . 2"الناصري رجل جاء من اهللا، وأن اهللا مسحه بروح القدس وبالقوة اإلهلية
  عند النصارى بأن املسيح رجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، وهو خطأ، والتصويب من احملقِّق)باقيني(، ص :يف م  1
  .10/38أعمال الرسل   2
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ومن َجهَّل . واحد،فمن قال بأنه شخصان فقد َخطََّأ بطرس وَجهَّله]أقنوم[واحد شخص واحد 

  .أجدر 1مثل بطرس منهم فهو باجلهل
واحد هو اهللا، : "- الذي يسمونه فولس الرسول- قال فولس: احلّجة الّسادسة على النسطور  

  .2"والناس وواحد هو املتوسط بني اهللا



إن رّب مجيع : "وقال فولس أيضاً . فشهد بأن املسيح شيء واحد وأنه غري اهللا الواحد 
ولكن كيف يدعوه . 3"الشعوب واحد غين مّتسع لكّل من يدعوه وكّل من يدعو باسم الّرّب حييي

وذلك يقضي بفساد مذهب النسطور؛ إذ مذهبهم أن املسيح شخصان، وفولس . من مل يؤمن به
  .كال، ولكنه واحد: ل يقولالرسو 

/  5]خيلو[إن كان املسيح شخصني فال : أن يقال هلم: 4احلّجة الّسابعة على النسطور  
األمر فيه من أن يكونا متجاورين أو متداخلني، فإن كانا متجاورين فيلزم منه أن يكون ) أ/2/23(
فال بدَّ أن يكونا متساويني أو  اإلله مذروعًا ممسوحًا له قدر وكمية، إذ كّل شيئني حتاذيا] أقنوم[

وإن كانا . اإلنساين وذلك حمال] األقنوم[اإلهلي ] األقنوم[متفاوتني، فإن كانا متساويني فقد ساوى 
] األقنوم[متفاوتني فإن كان أقنوم الالهوت أصغر مل يصلح للربوبية، وإن كان أكرب فقد أخذ 

. اإلنساين يعود إليه التقسيم] األقنوم[لزائد منه على اإلنساين منه بعضه باملسامته واحملاذاة، والقدر ا
اإلنسان فقد ساوى اخلالق املخلوق، وإن كان أصغر مل يصلح، وإن كان ] ألقنوم[فإن كان مساويًا 

أكرب فقد ساوى أقنوم اإلنسان بعض اإلله والقدر الزائد يعود إليه التقسيم، وذلك يقضي بالكمية 
  .على األقنوم اإلهلي وهو حمال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باجلهال: يف م  1
  .3/20رسالته إىل أهل غالطية   2
  .13- 10/11رسالته إىل أهل رومية   3
  .النسور، وهو خطأ: يف م  4
  .والصواب ما أثبّته) خيلوا(يف ص   5
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وإن كانا متداخلني فال خيلو أن يتداخال تداخل امتزاج أو تداخل إدراع كالبس الدرع، فإن   

، وقد )ب/2/23/ (كانا تداخال تداخل امتزاج حىت صارا طبيعة واحدة فهذا مذهب اليعقوبية 
  .أبطلناه



خل إدراع فيلزم منه أن يكون األقنوم األزيل الذي ال يوصف باجلسم قد وإن تداخال تدا 
اإلنسان، وكّل ذلك حمال ] أقنوم[تشكل األجسام وصار له حلية وفرج مسامت ملا تشكل به من 

  .فالقول به حمال
بأن املسيح رفع وجهه إىل جهة السماء وابتهل يف الدعاء : "اإلجنيل يشهد: احلّجة الثّامنة 
ا أبِت أدعوك فتستجيب يل، وأعلم أنك تستجيب يل يف كّل حني، ولكن إمنا أدعوك من ي: وقال

  .1"أجل هؤالء القيام ليعلموا أنك أرسلتين
اإلنساين، فإن كان ] األقنوم[الالهويت أو ] األقنوم[فهذا الداعي املبتهل ال خيلو من أن يكون  

منه، وهذا ما ال يقول  3]مرسالً [من األب  فيلزم منه أن يكون اجلسد مولداً  2]األقنوم اإلنساين[
وإن كان الداعي هو األقنوم . به نصراين ألبتة؛ ألن املولود من األب عند سائرهم إمنا هو الكلمة

  .الالهويت فهذا فيه تدليس عظيم إذا املشاهد داعياً إمنا هو اجلسد املشاهد بائًال وغائطاً 
إن الكلمة : "يوحنا اإلجنيلي إذ يقول يف كتابههذا املذهب مردود بقول : احلّجة الّتاسعة 

] األقنوم[عند النصارى عبارة عن انقالب ) أ/2/24/ (وذلك . 4"صارت جسدًا وحّل فينا
إنه : ويوحنا يقول 5]أقنومان اثنان[إن املسيح : الالهويت إنسانًا مسيحاً، فكيف يقول النسطور

  !.واحد؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42، 11/41ا يوحن  1
  .ساطقة) فإن كان القنوم اإلنساين: (يف م  2
  .والصواب ما أثبّته) مرسل(يف ص   3
  .1/14يوحنا   4
  .والصواب ما أثبّته) قنومني اثنني(يف ص   5
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ال شّك أّن طائفيت الروم والنسطور يطلقون اللعن واجلرم على طائفة اليعاقبة : احلّجة العاشرة  
فمن قال إّن ". إن طبيعة الالهوت وطبيعة الناسوت قد صارتا طبيعة واحدة باالّحتاد: "لقوهلم

  .ذا الّذمّ  1]يقحق[املسيح اثنان يف العدد بعد كونه واحداً فهو 
وقد عرفت أّن مقالة اليعقوبية أّن املسيح عبارة عن . فهذا ما خيص كّل طائفة على انفرادها 

ما بالرتكيب صارتا طبيعة واحدة هلا مشيئة واحدة   .طبيعتني الهوتية وناسوتية، وأ
  .واحد]أقنوم[لكن2]طبيعتان[وأّن مقالةالروم أّن املسيح بعداالّحتاد 
وردوا االّحتاد إىل صفة . 3]جوهران وأقنومان[ة النسطور أّن املسيح بعد االّحتاد وأّن مقال 
  .4البنوة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) حمقوق(يف ص   1
  .والصواب ما أثبّته) طبيعتني(يف ص   2
  .والصواب ما أثبّته) جوهرين وقنومني(يف ص   3
من أبلغ  - يف هذا الباب  - والنصارى : "3/179جلواب الصحيحقال شيخ اإلسالم يف ا  4

  .الناس تناقضاً،يقولون الشيءويقولون مبايناقضه ويلعنون من قال هذاومن قال هذا
وأيضًا فلّك طائفة منكم تلعن األخرى، فإن أهل األمانة تلعن األريوسية وغريهم من طوائف 

نسطورية واليعقوبية وامللكية تلعن الطائفتني وكّل فرقكم الثالثة ال. وهم يلعنونكم. النصارى
إن مرمي ولدت إنساناً : إن مرمي مل تلد إهلاً، ويقولون: فأنتم واليعوقوبية تلعنون من يقول. األخريني

  .تاماً إهلاً تاماً 
ماجوهر واحد مبشيئةواحدةوطبيعةواحدة،ومن قال:وأنتم والنسطورية تلعنون من قال إن :إ

  .رمي،ومع قولكم املسيح الذي ولدته مرمي مات وصلبالالهوت مولود من م
فما منكم  - ما يطول وصفه  - ويف أقوالكم من العجائب املتناقضة اليت توجب أنكم ملعونون 

ذه املقوالت ال يوجب أنكم على احلّق بل . من أحد إّال وهو العن ملعون فلعنكم من قال 
والنصارى طوائف كثريون خمتلفون . ن طوائفكميوجب أن يكون من مجلة امللعونني عندكم كطائفة م

والطوائف الثالثة املشهورة يف األزمان املتأخرة فهم بعض طوائفهم، وإّال فهم طوائف  . اختالفًا كثرياً 
  .اهـ". كثريون خمتلفون يف التثليث واالّحتاد
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أوسلتم : "ومما يرد على اجلميع ويفسد عليهم دعوى االّحتاد، قول فولس يف الرسالة الثّالثة 

إنكم ) ب/2/24(تعلمون وتوقنون بأن يسوع املسيح حال فيكم، وإلن مل يكن حاًال فيكم 
فيجب على مقتضى قول فولس أن يكون اّحتاد . 1"تكونوا لستم مبرذولنيملرذولون، وأنا أرجو أن 

الالهوت بناسوت املسيح كاّحتاد املسيح بناسوت أمته ومتبعيه، وإلن كان من املستحيل أن يّتحد 
جسم املسيح بأجساد آالف من النصارى يف أقطار األرض، فاّحتاد القدمي جّل جالله جبسد املسيح 

  .2! أجدر باالستحالة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6، 13/5رسالته الثّانية إىل أهل كورنثوس   1
لقد اعتىن علماء املسلمني بنقد عقائد هذه الفرق النصرانية الّثالثة بأدلة نقلية وعقلية،   2

ام ، واليت قد نقل اإلم)الّرّد على النصارى: (املهتدي احلسن بن أيوب يف رسالته: ومن هؤالء العلماء
، والقاضي الباقالين يف  )318- 2/315اجلواب الصحيح : (ابن تيمية جزءًا كبريًا منها يف كتابه

تثبيت دالئل : (، والقاضي عبد اجلبار املعتزيل يف كتابه)125- 100: متهيد األوائل ص: (كتابه
، وأبو حامد )132- 1/109الفصل والنحل : (، والعالمة ابن حزم يف)105- 91: النبوة ص

، واإلمام القرطيب )162- 155: الّرّد اجلميل إلهلية عيسى بصريح اإلجنيل ص: (يل يف كتابهالغزا
، واملهتدي نصر )134- 127: اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام ص: (يف كتابه

، )149- 119: النصيحة اإلميانية يف فضيحة امللة النصرانية ص: (بن حيىي املتطبب يف كتابه
  .، وغريهم)97- 95: أدلة الوحدانية يف الّرّد على النصرانية ص: ( يف كتابهوالقرايف
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  :القول يف إبطال الّتثليث   



م أٌب، وابن، وروح، فيعّربون باألب اعلم أّن سائ ر النصارى جممعون على الثّالوث، وهو أّن ر
  .1عن الذات، وباالبن عن النطق الذي هو الكالم، وبالروح عن احلياة 

، وأّن له 2ويزعمون أنه ال يصّح الّتوحيد ملوّحٍد دون أن يعتقد هذا، فزعموا أّن األب جوهر  
  .صفة حياة وصفة نطق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
جوهر  - تعاىل عما يقولون علّواً كبرياً  - أن اهللا : "إن القول الذي أمجع عليه النصارى هو  1

ا واحد يف اجلوهر خمتلفة : واحد، له ثالثة أقانيم أقنوم األب، وأقنوم االبن، وأقنوم روح القدس، وبأ
  ".األقانيم

ذ يَا َأْهَل الِكَتاِب َال تـَْغُلوا {: ه األقانيم الّثالثة، فقالوقد أشار القرآن الكرمي إىل اعتقادهم 
ِسيُح َعيَسى ابن َمْرَمي َرُسوُل اهللا وََكْلَمُتُه أَْلقَ 

َ
َا امل َاَها ِإَىل َمْرَميَ ِيف ِديِنُكم َوَال تـَُقوُلوا َعَلى اهللا ِإالَّ اَحلقَّ ِإمنَّ

: سورة النساء، اآليتان[، }...تـَُقوُلوا َثَالثَة انـْتَـُهوا َخريًا لَُّكم َوُروٌح مِّْنُه َفآِمُنوا باهللا َوُرُسِلِه َوالَ 
171 -172.[  

ولقد تناقض أحبارهم يف شرح وعرض هذه العقيدة تناقضًا واضحاً؛ حبيث ال ميكن اجلمع بني 
  :أقواهلم أو اجلزم بواحد منها، فقد اختلفوا يف التعبري عن ماهية تلك األقانيم

ا : فقال بعضهم ا خواص، وقال بعضهم: أشخاص وذوات، وقال بعضهمإ ا صفات : إ إ
  .وهكذا

  واختلفوا يف انبثاق روح القدس، هل هو من األب وحده؟ أم من األب واالبن معاً؟
مث اختلفوا يف نسبة كّل من األقانيم الّثالثة من اإلله اجملموع الذي يسمونه الثّالوث، وقال 

إن كّال منها إلٌه بذاته، : ، وقال بعضهم)الثّالوث(، كاإلله اجملموع إن كّال منها إله بذاته: بعضهم
: إن هذه األقانيم ليست آهلة وإمنا اإلله هو جمموعها: ولكنه دون اإلله اجملموع، وقال بعضهم

م؛ ألن )الثّالوث( ، وهكذا نرى سلسلة طويلة من االختالفات والتناقضات يف أهم أسس عقيد
لتوحيد يف آٍن واحٍد هو إميان بغري املعقول باعرتاف فهمه وإدراكه، وإن من حياول اإلميان بالّتثليث وا

  .إدراك سّر الثّالوث متام اإلدراك كَمن حياول وضع مياه احمليط كّلها يف كفه
أجّل إن هذا التعليم عن الّتثليث فوق ): "احلقّ : (ويقول القّس باسيليوس إسحاق يف كتابه

  ".ه ال يبطلهإدراكنا، ولكن عدم إدراك
إن من الصعب أن حناول فهم هذا األمر ): "الّتثليث والتوحيد: (ويقول يس منصور يف كتابه

  ).، حمّمد الطهطاوي150، 149: النصرانية واإلسالم ص: ر". (بعقولنا القاصرة



  .وهذه الشهادات منهم كافية يف الداللة على بطالن هذه العقيدة وفسادها
) اهللا(وأما قدماء الفالسفة كأرسطو، وأمثاله، فكانوا يسّمونه : "قال اإلمام ابن تيمية  2

جوهراً، وعنهم أخذت النصارى هذه التسمية، فإن أرسطو كان قبل املسيح بأكثر من ثالمثائة سنة، 
م ". نعجب ِممَن ينكر ذلك، وهو قد قرأ شيئًا من كتب الفالسفة واملنطق: وهلذا قال هؤالء يف كتا

: ر. (ن تيمية سبعة أوجه يف الّرّد على النصارى يف تسميتهم الباري عّز وجّل باجلوهرمث أورد اب. اهـ
  ).327- 3/204اجلواب الصحيح 

: ويؤّكد ما ذكره ابن تيمية اعرتاف النصارى بذلك، حيث يقول األب مىت املسكني يف كتابه
حلقيقي أو الوجود ا: مبنعى ESSENTIAإن اجلوهر ): "351القديس اثناسيوس الرسويل ص (

الكيان الواقعي، كان هذا التعبري مستخدمًا عند أفالطون قدميًا ليفيد خلواص النوعية للُمثل 
IDEAS وملا جاء أضاف إليها معاٍن جديدة . العليا أو احلقائق يف مقارنتها باملظاهر اليت نراها

  .اهـ". الكائن: وتثبتها يف احمليط الفلسفي اإلغريقي، وهي عنده مبعىن
  لد األولاجمل
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فال يكون اإلله فاعًال حكيمًا إّال بعد كونه حيًا ناطقًا فإذا وجب أن يكون اإلله حّياً : 1قالوا 
احلياة والنطق : اختلف فيه أكابرهم، فمنهم من قال  نطق ذوات أو صفات؟ناطقاً، فهل احلياة وال

بل هي خواص : ومنهم من قال. بل هي ذوات بأنفسها: ومنهم من قال. جلوهر األب 2صفات
  :وطريق مفاوضتهم يف ذلك. لذلك اجلوهر

زعمون تثبون األلوهية لكل واحد من األقانيم الثالثة أم ت) أ/2/25/ (هل : نقول هلم 3أن 
  أن اجلميع إله واحد، أم تقولون إن اإلله واحد منها والباقي صفات له؟

بأن اإلله واحد والزائد صفات له، فقد أبطلتم القول بالثالوث وواففقتمونا على : فإن قلتم 
وإّن . إّن اإلله واحد وله صفات من العلم والقدرة واإلرادة واحلياة والسمع والبصر والكالم: قولنا

ذه الصفات، وفارقتم حينئٍذ قول مشائخشيئًا   4من هذه الصفات ليست إهلًا وإمنا ذات موصوفة 
". إن األب إله واحد، وإّن األب أيسوع إله واحد، وإن الروح القدس إله ثالث: "األمانة إذ يقولون



 املالئكة ميجدونك وابنك نظريك يف االبتداء وروح القدس: "وأفسدمت صلواكم حيث تقرأون فيها
  ".مساويك يف الكرامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قال: يف م  1
  ).م(ليست يف   2
  ).م(ليست يف   3
  .املسيح، وهو خطأ: يف م  4
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وإن زعمتم أن اجلميع إله واحد وأن واحدًا من الثالثة ليس إهلًا على انفراده فقد تركتم القول  

بالتثليث وعبدمت إهلاً واحداً مرتكباً من ثالثة أقانيم وهذا ترك ملا انطوت عليه األمانة يف أّن كّل واحد 
وهدم ألصل النصرانية ) ب/2/25/ (. باأللوهية 1]إله مستقل[من األب واالبن والروح القدس 

  .إذ ال خالف بينهم أن الالهوت اّحتد بالناسوت
وإذا كان اإلله عبارة عن الثالثة اآلب واالبن والروح، فاألب والروح ما اّحتدا بالناسوت أصًال،  

، وذلك على وإمنا اّحتد به االبن الذي هو العلم أو النطق، فإذاً ما اّحتد اإلله بل أحد األقانيم الثالثة
إن املسيح إله حّق وإنه أتقن العوامل بيد، وخلق كّل شيء، وأنه : "ويف األمانة. جترده ال يسمى إهلاً 

ألن الذي نزل إمنا هو يف زعمكم ] األقنوم[وذلك مما يبطل هذا ". نزل من السماء خلالص الناس
هو خالق األشياء ومتقن  االبن، فإذا كان اإلله هو جمموع الثالثة بطل أن يكون االبن] أقنوم[

األب : العوامل وخملص الناس؛ إذ ال يوصف بذلك إّال اإلله الذي هو جمموع الثالثة القانيم وهي
  .واالبن والروح القدس

أتزعمون أّن كّل : وإن زعموا أّن كّل واحد من الثالثة األقانيم إله وجمموعها إله واحد، قلنا هلم 
  .ى سبيل التجوز والتوسع وأن اإلله احلقيقي هو جمموع الثالثة؟واحد من الثالثة إله حقيقة أو عل

ذا وصرفوه إىل جمرد التسمية دون احلقيقة تركوا القول بالثالوث وأثبتوا  إهلًا واحداً / فإن قالوا 
إن : "له صفات، مث َمسُّوا صفاته آهلة حتكمًا وخترصًا بغري توقيف وال داللة، هدموا قول األمانة



م. بل هو إله جتوز: ، وقالوا"حقّ املسيح إله  تعالوا : وأبطلوا عبادة املسيح حيث يقرأون يف صال
املسيح إله حّق، وإنه : "نسجد، تعالوا نتضرع للمسيح إهلنا، وردوا قول مشائخ األمانة إذ يقولون

  أتقن
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبّته) إهلاً مستقالً (يف ص   1
  األولاجمللد 

                                    
495  |496  

=========================================  
  يف إفساد دعوى االحتاد والتثليث: الباب السابع

ألن الذي أتقن العوامل هو اإلله باحلقيقة كما ال إله بالتسمية ". العوامل وخلق كّل شيء بيده 
واحد، ويسمَّى إهلاً ] أقنوم[ يّتحد جبسد املسيح بل ما اّحتد به إّال والتجوز، وهذا اإلله احلقيقي مل
  .على سبيل التجوز واالستعارة

وإن  زعموا أن كّل واحد من الثالثة األقانيم إله كامل على احلقيقة إذا أفردوا، وأن اجلميع إله  
ذا القول يقولون فهذا يف الدرجة العليا من الفساد والتهافت؛  واحد على احلقيقة إذا مجعوا، و

فإذا ال حاجة : أجيوز خلو اإلله عن احلياة والعلم؟ فإن جوَّزوا ذلك، قيل هلم: وذلك أَنَّا نقول هلم
  .إىل األقانيم إذ اإلله مستغٍن عنها

/ إذا قلتم إّن كّل واحٍد : ال بدَّ لإلله من أن يكون حّيًا عاملاً، فيقال هلم: وإن قالوا 
يم تسعة فيصري التثليث تتسيعا، إذ حياة كّل واحد من األقانيم الثالثة وعلمه من األقان) أ/2/26(
له، مث كّل واحد من التسع األقانيم إله حقيقة وإمنا يصري إهلًا حقيقة إذا ثبت وجوده ] أقنومان[

وحياته وعلمه، إذ ال جيوز خلو اإلله عن احلياة والعلم وحينئٍذ يتسلسل القول إىل إثبات آهلة ال 
  .اية هلا
  .إن كّل واحد من األقانيم الثالثة له حياة وعلم:فهذا يلزم من يقول 
ال يثبت هذا الوصف إّال لواحد منها، امتنع عليهم وصف الثاين والثالث باأللوهية : وإن قالوا 

  .1حقيقة مل تقرر أن اإلله جيب أن يكون حّياً عاملاً، وبطل عليهم القول بالثالوث على كّل الوجوه
  .واهللا أعلم وأحكم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



اجلواب الصحيح : ر. (نقد التثليث وإبطاله يف رسالة احلسن بن يوسف: انظر  1
، ويف اإلعالم مبا يف 132- 1/109الفصل يف امللل والنحل لإلمام ابن حزم : ويف). 3/350

- 3/90لإلمام ابن تيمية  اجلواب الصحيح: (، ويف)88- 55دين النصارى لإلمام القرطيب ص 
، ويف 143- 135ويف النصيحة اإلميانية للمهتدي نصر بن حيىي املتطبب ص ) وما بعدها 115

إظهار احلّق للشيخ رمحة اهللا، (، ويف 149- 139حتف األريب للمهتدي عبد اهللا الرتمجان ص 
  .وغري ذلك). 350- 335ص 
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  يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثامن
  يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثّامن 

  :يف اإلبانة عن تناقض األمانة  
ا ا بشريعة اإلميان، وهي اليت ال يتّم هلم عيد وال قربان إّال  . نبّني فيه فساد أمانتهم اليت يلقبو

  .ه ال أصل هلا يف شرع اإلجنيلوكيف أكذب بعضها بعضاً، وناقضه وعارضه، وأن
وأرباب النقل أّن الباعث ألوائل للنصارى  1ذكر املؤرخون: "- عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 

أيضاً بالتسبيحة والشريعة ولعن من خيالفها منهم  2امللقبة - ) أ/2/27/ (على ترتيب هذه األمانة 
ته توحيد الباري وال يشرك معه غريه، أحد أوائلهم، كان يعتقد هو وطائف 3هو أن أريوس - وحرمه 

  وال يرى يف املسيح ما يراه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

م، وقد اقتبس املؤلِّف خرب اجملمع 325يشري املؤلِّف إىل جممع نيقية املسكوين األّول عام  1
بن البطريق  لبطريرك اإلسكندرية سعيد" نظم اجلوهر: "من كتاب التاريخ املعتمد عند النصارى وهو

م، ويف الكتاب ذكر مبدأ اخللق وتواريخ األنبياء وامللوك واألمم 940هـ واملوافق 328املتوىف سنة 
: أيضاً : ر. (ووصف دين النصرانية وفرق أهلها. وأصحاب الكراسي بروما والقسطنطينية وغريمها

  ).268، مجع حناينا إلياس، موجز تاريخ املسيحية ص 50- 40جمموع الشرع الكنسي ص 
وقد اشرتك يف النقل من كتاب ابن البطريق الكثري من علماء املسلمني الذين كتبوا عن 

بداية اجلزء : ر. (اإلمام ابن تيمية يف اجلواب الصحيح: النصرانية ويف الّرّد عليها، ومن هؤالء العلماء
، وابن القيم يف 55- 32، واإلمام القرايف يف أدلة الوحدانية يف الّرّد على النصرانية ص )الثالث

  .339- 313هداية احلياري ص 
  املقلبة، وهو خطأ: يف م 2
وكان لْيِيب األصل وكان ) م336- 256(كان قسيسًا باإلسكندرية عاش بني : آريوس 3
. إن اهللا واحد فرد غري مولود، ال يشاركه شيء يف ذاته تعاىل، وبأن املسيح خملوق ومصنوع: يقول

بعض منثورات  - أ: املسيح عليه السالم، وله ثالثة آثار تنسب إليه هي فهو يدعو إىل التوحيد ونبوة
 - جـ. أحدمها إىل أوزيبيوس، واألخرى إىل أسقف األسكندرية: رسالتان - ب). ثاليا(من كتابه 

فلسفة الفكر الديين بني اإلسالم : ر. (م330العقيدة اليت وجهها إىل اإلمرباطور قسطنطني سنة 
، عيسى يبشر باإلسالم 2/35، لويس غرديه، خمتصر علم الالهوت 287، 2/286واملسيحية 

  ).عطاء الرحيم. ، م149، 128ص 
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الته، وأنه خملوق جبسمه وروحه، ففشت مقالته يف النصرانية النصارى؛ بل يعتقد نبوته ورس

وتناظروا فشرح آريوس مقالته فرّد عليه  2عند امللك قسطنطني 1فتكاتبوا واجتمعوا مبدينة نيقية
بطريك اإلسكندرية وشنع مقالته عند امللك قسطنطني مث جلس األكصيدروس  3األكصيدروس

  ومجاعة من حضر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

) م. ق 4(، أسست يف القرن )أزنيق: (مدينة قدمية بآسيا الصغرى امسها اليوم: نيقية 1
، 1867املوسوعة امليسرة ص : ر). (م1206- 1204(وكانت عاصمة اإلمرباطورية البيزنطية 

  ).721املنجد يف األعالم ص 
من ) سطنطيوسقن: (ابن غري شرعي لضابط روماين امسه: اإلمرباطور قسطنطني الكبري 2

، ومل ينل قسطنطني حظًا وافرًا من العلم، إذ احنرط يف )هيالنة: (خادمة إحدى احلانات امسها
الذي تقاسم اإلمرباطورية الرومانية مع جلريوس بعد اعتزال  - اجلندية مبكراً، وبعد وفاة والده 

مكسنيوس نازعه عرش م إّال أن القائد 306اإلمرباطور دقلديانوس، نادى به اجلند إمرباطور سنة 
اإلمرباطورية، وبعد معارك طاحنة استطاع قسطنطني القضاء على منافسه يف معركة جسر ملفيان 

م، بفضل دعم النصارى له بسبب تساحمه الديين الذي أظهره حنوهم بعد ما رأى كثرة 312سنة 
حلمه صليبًا من  يف - قبل معركة  - عددهم يف إمرباطوريته، وليضمن تأييدهم فقد أدَّعى أنه رأى 

ذا الشعار، وبعد املعركة أصدر مرسوم ميالد سنة : نور يف السماء وصوتًا يقول له بأنه سينتصر 
م اّدعى قسطنطني اعتناقه النصرانية بدًال 324م وفيه اعتبار النصرانية ديانة مرخصة، مث يف 313

رمسيًا إّال وهو على فراش املوت سنة  عن الوثنية الرومانية إّال أنه مل يعتمد ويعلن اعتناقه النصرانية
يوسابيوس القيصري،  - ، حياة قسطنطني 403- 11/382قصة احلضارة : ر. (م330

ا ص 1379املوسوعة امليسرة ص  ، شارل جنيرب، يا أهل الكتاب 173، 172، املسيحية نشأ
  ).، الدكتور رؤوف شليب211- 206ص 



 احنراف املسيحية ال يقل أمهية وخطرًا عن وُعذري يف هذا االستطراد هو أن دور قسطنطني يف
دور بولس اليهودي، فإن كان بولس قد زرع بذرة التثليث وما يتبعها من االحنرافات فإن قسطنطني 
هو الذي منى شجرة التثليث ورعاها ونشرها بقوة السلطان، حيث إن الوثنية الرومانية يعتنقها 

يف جممع نيقية ضّد  - وهم أقلية  - وألوهية املسيح  قسطنطني دفعته إىل تأييد القائلني بالتثليث
  .األكثرية وهم اآلريوسية القائلون بالتوحيد وبشرية املسيح

إن اعتناق قسطنطني : "أما حقيقة تنصر قسطنطني فيوضحه لنا املؤرخ ول ديورانت بقوله
تطلبه العبادات وبأنه قلما كان خيضع ملا ت!! املسيحية حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية

املسيحية من شعائر وطقوس، وبأنه مل يكن مسيحيًا حّقًا وإمنا كانت املسيحية عند قسطنطني 
تاريخ أوربا، : (وبنحو ذلك ذكره أيضًا املؤرخ فاسيليف، واملؤرخ فيشر يف كتابه. اهـ". وسيلة ال غاية

  ).العصور الوسطى
اإلكصندروس، والصحيح أنه  ، أن امسه3/20ذكر ابن تيمية يف اجلواب الصحيح  3

م البطريرك 295ولد باإلسكندرية، وأصبح سنة ) ALEXANDAR(إلكسندروس أو إلكسندر 
وقد كان تلميذ البابا بطرس ). بابا الكنيسة القبطية باإلسكندرية(التاسع عشر للكرازة املرقسية 

رسي الكرازة وروفيق أرشالوس البابا الذي كان قبله، وكانت مدة جلوس إلكسندروس على ك
أخبار بطاركة كرسي املشرق ص : ر. (م328أبريل سنة  17ومات يف . سنة) 15(املرقسية 
  ).، مجع جمموعة من القساوسة128، 2/127عمرو بن مىت، السنكسار / 201- 182
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م وكثرة اختالفهم وأقام هلم  فتناظروا، فطال تنازعهم، فتعجب امللك من انتشار مقاال

على نظم هذه  2وأمرهم أن يبحثوا عن القول املرضي، فاّتفق رأي اإلكصيدروس ومجاعة 1]الّنزل[
نؤمن باهللا الواحد األّب ضابط الكّل، : "ي هذهوه 3األمانة بعد أن أفسدوها دفعات وزادوا ونقصوا

مالك كّل شيء، صانع ما يرى وما ال يرى، وبالّرّب الواحد يسوع املسيح ابن اهللا الواحد بكر 
كّلها، الذي ولد من أبيه قبل العوامل كّلها، وليس مبصنوع، إله حّق من إله ) ب/2/27/ (اخلالئق 



وامل، وخلق كّل شيء، الذي من أجلنا معشر الناس ومن حّق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت الع
  أجل خالصنا نزل من السماء، وجتسد من روح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) الّنزول(يف ص  1
، )البابا اإلسكندري(إلكسندروس : وهم) األمانة(انتدب اجملمع ثالثة لوضع قانون اإلميان  2

  ).، إيريس حبيب189قصة الكنيسة ص : ر). (أسقف قيسارية(وليونتيوس  ومشاسه اثناسيوس،
قد وضع على عدة مراحل، ففي جممع نيقية وضع ) األمانة(من العجب أن قانون اإلميان  3

للقضاء بني األموات : "حىت عبارة" نؤمن بإله واحد: "اجلزء األّول من األمانة ابتداء من عبارة
وكان ذلك بسبب مقالة آريوس إن االبن أصغر وخملوق، وقد عقد ". ءواألحياء وليس مللكه انقضا

  .اجملمع بأمر األمرباطور قسطنطني
ونؤمن بروح : "م وضعت مؤخرة األمانة ابتداء من عبارة381ويف جممع القسطنطينية سنة 

  .اخل..." القدس
مرباطور وكان ذلك بسبب مقالة مكدونيوس أن روح القدس خملوق، وقد عقد اجملمع بأمر اإل

  .ثاؤديوس الكبري
نعظمك يا أم : "م وضعت مقدمة األمانة ونّصها431واملرحلة األخرية يف جممع أفسس سنة 

النور احلقيقي، ومنجدك أيتها العذراء املقدسة والدة اإلله ألنك ولدت لنا خملص العامل أتى وخلص 
ثبات , ليل الصّديقني. داءأكليل الشه. نفوسنا، اجملد لك يا سيدنا وملكنا املسيح فخر الرسل

الكنائس، غفران اخلطايا، نبشر بالثالوث املقدس، الهوت واحد، نسجد له ومنجده، يا رّب ارحم، 
  ".يا رّب بارك آمني

وكان ذلك بسبب مقالة نسطور إن مرمي ليست أم اهللا، فانعقد اجملمع لوضع املقدمة السابقة 
، زكي 179، 1/178تاريخ األقباط : ر. (غريالص) أوثاديوس(بأمر اإلمرباطور ثيودوسيوس 

  ).، مجع حنانيا إلياس90- 82شنوده، جمموعة الشرع الكنسي ص 
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وصلب أيام فيالطس  2]وأوجع[، 1وحبل به وولد من مرمي البتول .القدس وصار إنساناً 
وصعد إىل الّسماء، وجلس عن ميني أبيه،  - كما هو مكتوب   - النبطي، ودفن وقام يف اليوم الثّالث 

وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بني األموات واألحياء، ونؤمن بروح القدس الواحد روح 
ح حمبته ومبعمودية واحدة لغفران اخلطايا وجبماعة واحدة قديسية احلّق الذي خيرج من أبيه رو 

  .4وبقيامة أبداننا وباحلياة الدائمة إىل أبد اآلبدين 3جاثليقية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

هي املنقطعة إىل اهللا تعاىل عن : وقيل. من النساء العذراء املنقطعة عن األزواج: البتول 1
  ).40لصحاح ص خمتار ا: ر. (الدنيا

حتفة : (، والتصويب من نّص األمانة اليت ذكرها عبد اهللا الرتمجان يف كتابه)واجتع(ص : يف م 2
، البن حزم، وقد 1/118، ومن معىن نّص األمانة يف الفصل يف امللل والنحل )174األريب ص 

  ).وأمل: (وردت فيه بلفظ
: مادة 79املنجد ص : ر). (ناينةيو (ج جثالقة، متقدم األساقفة : اجلثيليق واجلاثليق 3

م املؤمنون بالكنيسة املقدسة : ومعىن اجلملة). 145الصحاح ص : ر. (هي كلمة معربة). جثل( أ
  .املنَـزَّهة الكهنونية

إين أدعو القارئ الكرمي إىل أن يقارن تسبيحة النصارى هذه مبا ذكره ما لغريو يف كتابه  4
: م ما يأيت1913سنة ) خنلة شفوات(رمجة إىل العربية م والذي ت1895املطبوع يف باريس سنة 

لقد ذكر يف الكتب القدمية اهلندية اليت ترمجت إىل اللغة اإلجنليزية عن عقيدة اهلنود القدماء ما "
إله واحد ضابط الكّل خالق السماوات واألرض  - الشمس : أي - ) سافسرتى(نؤمن بـ : (يأيت

نور من نور مولود غري خملوق مساٍو لألب يف اجلوهر جتسد من  - النر : أي - ) أكين(وبابنه الوحيد 
الروح احمليي املنبثق من األب واالبن ) فايو(ونؤمن بـ . العذراء) مايا(يف بطن  - الروح : أي - ) فايو(

األب : أي) سافسرتي: (فالثالو ث القدمي هو". الذي هو مع األب واالبن يسجد له وميجد
: ، نفخة اهلواء أي)فايو(االبن وهو النار املنبثقة من الشمس و: النار، أي) أكين(السماوي و

إله واحد : "نقًال من كتاب. (اهـ". اهلنود القدماء(وهو أساس املذهب عند الشعوب اآلرية . الروح
عبد الرمحن الوكيل ص  - ) البهائية(وانظر كتاب ). 81حمّمد جمدي مرجان ص  - أم ثالوث 

173 ،174.(  
لة كثرية على تأثر النصرانية املنحرفة بالقعائد الوثنية، فإن نّص عقيدة اهلنود فهذا دليل من أد

  .قانون الرسل أو األمانة أو التسبيحة: القدماء مطابقة متاماً ملا يسمى عند النصارى بـ



إن هذا الكالم املنسوب إىل عقيدة اهلنود القدماء ليس له : "وقد علَّق على ذلك املشرف بقوله
: إمنا الثالوث املعروف عند اهلنود القدماء واحملدثني هو املكون من ثالثة أقانيم هي أساس يذكر،
من حقيقة واحدة هي ) املهلك(، وسيفا )احلافظ أو املدبر(، وفشنو )اخلالق: (برامها ومعناه

  .اإلله األكرب أو اإلله األم: أي). بارميشوار(
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هذه األمانة اليت أمجع عليها اليوم سائر فرق النصارى من : - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 

م ال يتّم هلم عيد وال قرب ا اليعاقبة وامللكية والنسطورية، وهي اليت يزعمون أ ا، وهي مع كو ان إّال 
/ مأخوذة من قول املسيح وال أقوال تالميذه مضطربة متناقضة  1ال أصل هلا يف شرع اإلجنيل وال

  .3يكذب بعضها بعضاً ويعارضه ويناقضه 2متهافتة) أ/2/28(
  :وبيان ذلك من وجوه

رى وال نؤمن باهللا الواحد األب ضابط الكّل مالك كّل شيء صانع ما ي: "قوهلم: أحدها
وأنه املستبد باخللق . باأللوهية والربوبية والوحدانية 4فهذا أّول األمانة قد أثبتوا فيه االنفراد هللا". يرى

فدخل يف هذه املخلوقات املسيح روح القدس . وأنه مالك كّل شيء وضابطه وخالقه. واالخرتاع
ما إن كانا مرئيني كاألجسام واألعراض فاألب ال. وغري ذلك واحد خالقهما، وأن كانا غري وذلك أ

مرئيني كاألرواح والعقول فاألب خالقهما وصانعهما، فهذا كالم حسن لو ثبتوا عليه ومل يشوشوه 
م نقضوا   ذلك على الفور 5بالتشريك، غري أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).وأال: (يف م) 2(و 1
  .والصواب ما أثبّته) متاهفتة(يف ص  2
ذه األمانة ألمهيتها عند النصارى كما ذكر املؤلِّفلقد اهتم علم 3 فال خيلو  . اء املسلمني 

كتاب يف الّرّد عليهم من ذكر هذه األمانة واإلشارة إىل تناقضها واستحالتها أو حتليلها ونقدها 
، للقاضي عبد اجلبار، امللل 95، 1/94تثبيت دالئل النبوة : ومن تلك الكتب. بالعقل والنقل

البن حزم، واجلواب الصحيح  1/118، للشهرستاين، الفصل يف امللل والنحل 1/223والنحل 



، البن القيم، حتفة األريب ص 269، 268، البن تيمية، وهداية احلياري ص 121- 2/119
، للقرايف، النصيحة اإلميانية ص 101- 98، لعبد اهللا الرتمجان، أدلة الوحدانية ص 184- 174
  .، لنصر املتطبب160- 185

وهذا مما . تتبع املؤلِّف نّص هذه األمانة فقرة فقرة ونقدها نقدًا علميًا بأدلة العقل والنقل ولقد
عن سائر الرذود األخرى وجيعل رّده على هذه األمانة من أمشل الردود  - رمحه اهللا  - ميّيز رّد املؤلِّف 

ل املالكي هذا وقد اختصر أبو الفض. - حسب علمي القاصر  - اليت وقفت عليها من كتب الرتاث 
ونقل هذه الردود بأكملها ).املنتخب اجلليل من ختجيل َمْن حرَّف اإلجنيل: (الكتاب يف خمتصره مسّاه

  .يف الباب الرابع منه
فقرات هذه ) 66- 59أقانيم النصارى ص: (أمحد حجازي السقا يف كتابه القيِّم. كما تتبع د

  .األمانة بالتحليل والنقد الشامل
  .اهللا: يف م 4
  .نقضوه: يف م 5
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 1ربًا آخر[ونؤمن أيضًا أن مع هذا اإلله الواحد املستبد خبلق ما يرى وما ال يرى : "فقالوا

مث مل . ويف أّول األمانة بأن اهللا هو خالق كّل شيء". العوامل بيده وخلق كّل شيءأتقن  2واحداً 
وفيه . وهذا غاية التناقض. كال ولكن املسيح ابن مرمي هو خالق كّل شيء ومتقنه: يلبثوا أن قالوا

لإلنسان املنفصل ) ب/2/28/(ألن يسوع املسيح اسم . عبادة رجل من بين آدم مع اهللا سبحانه
، وذلك مناقض العتقاد املاضني من أسالفهم وأكابر دينهم وُمدوِّين إجنيلهم كما قدمناه يف من مرمي
ومناقض ملا اشتملت عليه التوراة واملزامري وسائر النبوات من توحيد اهللا وإفراده بالربوبية . مواضعه
  .واأللوهية
". ئق الذي ولد من أبيهإن يسوع املسيح ابن اهللا بكر اخلال: "قول األمانة: الوجه الثّاين - 

إذ . وذلك مشعر حبدوث املسيح إذ ال معىن لكونه ابنه إّال تأخره عنه وتقدم والده عليه يف الوجود
ما معاً مستحيل ببداية العقول. الولد والوالد ال يكونا معاً يف الوجود   .إذ كو



ال يفهم منه إّال أن  مع ما يف لفظه من الزيادة،". إن يسوع بكر اخلالئق كّلها: "وكذلك قوهلم
: وذلك مناقض لقوهلم يف األمانة. املسيح خلقه اهللا قبل خلق كّل اخلالئق؛ ألن باكورة الشيء أّوله

فبينا هو يف األمانة مولود مصنوع إذ نعتوه بكونه غري ". وليس املسيح مبصنوع بل هو إله حقّ "
كفى بذلك جتاهًال وخذالناً؛ ألن مصنوع، فصار حاصل هذا الكالم أن املسيح خملوق غري خملوق، و 

ولد : فإن قالوا. أو َوَلَد ولدًا مل يكن. ولد َوَلدًا مل يزل) أ/2/29/ (أن يكون  3]خيلو[األب ال 
  .ابناً مل يزل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  والصواب ما أثبّته) رب آخر واحد(يف ص  1
  ).م(ليست يف  2
  .والصواب ما أثبّته) خيلوا(يف ص  3
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. حادث خملوق 1وإن ولد ابنًا مل يكن فالولد. فما ولد شيئًا إذ كان االبن مل يزل: قلنا هلم

  ".وإنه أتقن العوامل بيده وخلق كّل شيءٍ . إنه إله حّق من جوهر أبيه: "وذلك مكذب لقول األمانة
ينقضه قول ". إله حّق من إله حّق من جوهر أبيه: "قول األمانة يف املسيح: الوجه الثّالث - 

  .2"ال أعرف ذلك، وال يعرفه إّال األب وحده: "املسيح يف اإلجنيل وقد سئل عن يوم القيامة، فقال
األب لعلم ما يعلمه األب، لكنه إنسان حّق من إنسان حّق من جوهر فلو كان من جوهر 

ال نعلم :إذ سئل داود وغريه من األنبياء عن القيامة وأشياءكثرية فقالواكقول املسيح هذا. أبيه داود
  .ذلك،وال يعلمه إالّ اهللا وحده

إن جسم : فكذلك من يقول. 3]أمحق[إن جوهر املاء من جوهر النار لكان : ولو قال قائل
وشعر وظفر وأقذار وأسنان من جوهر اإلله الذي يستحيل عليه  4إنسان وهو مركب من حلم ودم

  .هذه األمور



مث لو جاز أن يكون إله يأيت من إله أّول جلاز أن يكون ثالث من ثاين ورابع من ثالث وملا 
: املسيح ذلك من أصله وجب الرجوع إىل قول) ب/2/29/ (أبطل  5وإذ. وقف األمر على غاية

  وقوله يف إجنيل. 6الّرّب واحد: إن أّول الوصايا"
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو خطأ. قالوا: يف م 1
  .13/32مرقس  2
  .والصواب ما أثبّته) أمحقا(يف ص  3
  ).م(ليست يف  4
  .وإن: يف م 5
  .22/35مىت  6
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ال : "وإىل قوله يف إجنيل مرقس وغريه. 1اهللا اإلله احلّق هو الذي أرسل يسوع املسيح: "يوحنا

ا ال إن اهللا واحد مالك كّل شيء صانع ما يرى وم: "وإىل أّول األمانة. 2"صاحل إّال اهللا وحده
  ".يرى

وذلك مناقض ". إن يسوع املسيح أتقن العوامل وخلق كّل شيء: "قول األمانة: الوجه الرّابع - 
ومن أتقن العوامل وخلق  . 3"هذا مولد يسوع املسيح ابن داود: "لإلجنيل ومكذب له إذ يقول مىت

أمه مرمي فكيف مث ِمن العاَمل . كّل شيء ال يكون متأخرًا عن العوامل وتكون العوامل سابقة له
ا واملعلف الذي َأكنَّه وهو طفل !   يوصف بأنه خالق أمه قبل أن تلده؟ وِمَن العاَمل الثياب اليت ُلفَّ 

  .وذلك من الغلّو الذي ال خيفى فساده عن لبيب. والطعام الذي منَّى أعضاءه
ىل قول أما كان يف شيوخ األمانة من تصفح فساد هذا الكالم قبل تسطريه؟ أمل يسمعوا إ

. 4"اسجد يل وأعطيك مجيع ما يف العامل وأملكك كّل شيء: إن إبليس قال للمسيح: "اإلجنيل
من مجلة َمْن خلقه املسيح، فكيف بقي خالق العوامل حمصورًا يف يد ) أ/2/30/ (وإبليس بزعمهم 

  !.أتباعه؟ بعض الَعاَمل يسحبه من مكان وحيول بينه وبني مراده ويطمع يف تعبده له وجعله من مجلة



  .أعوذ باهللا من العماء والضالل والغلّو يف الرجال
إن املسيح اإلله احلّق الذي خلق كّل شيء، نزل من السماء : "قول األمانة: الوجه اخلامس - 

  ".خلالص الناس، وجتسد من روح القدس إنساناً وحبل به وولد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  3- 17/1يوحنا  1
  .18/18، لوقا 10/18مرقس  2
  .1/1ميت  3
  .9، 4/8مىت  4
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  يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثامن
اجلسد أن املسيح اسم ال خيص الكلمة على جتردها وال : يف هذا الكالم عدة مفاسد، منها

ومل تكن الكلمة يف األزل . بل هو اسم خيص هذا اجلسد املأخوذ من مرمي والكلمة معاً . على جترده
وجتسد من : "والدليل على ذلك قوهلم.فبطل أن يكون هو الذي نزل من السماء. تسمى مسيحاً 
سد وجتسد املتج. ألنه لو كان الذي نزل هو املسيح مل يكن لتجسده ثانية معىن". روح القدس

  .حمال
وهذا املوصوف بالنـُُّزول ال خيلو أن يكون ".إنه نزل من السماء:"قوهلم:ومنها

زعموا أن الذي هو الناسوت فذلك مكّذب بنصوص اإلجنيل )ب/2/30/(الكلمةأوالناسوت،فإن
  .إذ صّرحت بأن الناسوت مكتسب من جسد مرمي

فإن زعموا أنه األب !العلم؟ أتعنون األب أم صفته، وهي: وإن زعموا أنه الالهوت، قلنا هلم
من األكل والشرب والقتل وحصر الشيطان وغري  1]بالباري[نزل وجتسد لزمهم حلوق النقائص 

  .مث ذلك ال يقول به أحد منهم. ذلك
لو جاز على ما وصفتموه : وإن زعموا أن النازل املتجسد هو العلم املعرب عنه بالكلمة قلنا هلم

مث . وَرْين، وهو إما بقاء الباري وال علم له، أو جعله عاملاً بعلم قائم بغريهمن التجسد جلاز َأَحُد َخمذُ 
النـُُّزول والصعود واحلركة واالنتقال والتفريغ واالشتغال، كّل ذلك مستحيل على الباري وعلى 



وإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون الّنازل من السماء هو املسيح؛ ألن املسيح اسم . 2صفاته
  .الكلمة واجلسد عندهم: نيموضوع للمعني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  والصواب ما أثبّته) به الباري(يف ص  1
  .سبق بيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف ذلك، والّرّد على شبهة املبتدعة 2
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  يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثامن
فهم يريدون أن آدم ملا ". إنه إمنا نزل وجتسد وحبل به خلالص معشر الناس: "ومنها قوهلم

وأوجب عليهم اخللود حتت طباق النريان، ) أ/2/31/ (عصى أوثق سائر ذريته يف حبالة الشيطان 
ادعوى ال داللة عليها، وقدأبطلناها فيما فكان خالصهم بقتل املسيح وصلبه والتنكيل  به، فإ

  .تقدم
وهب أنا سلمنا لكم، فأخربونا عن هذا اخلالص الذي يعين اإلله الّرّب األزيل وفعل بنفسه ما 

وكيف ! وَمب َخلَّصكم؟! فعل من الدنايا اليت جرت عليه يف زعمكم، ما هو؟ أو ممن َخلصكم؟
وكيف صار مبتذًال ممتهنًا يف ! بوبية بينه وبينهم أثالثاً؟استقل خبالصكم دون األب والروح والر 

  !.خالصكم دون األب والروح؟
الدنيا ومهومها وأمراضها  1فهذه عدة أسئلة، فإن زعموا أن اخلالص قد حصل هلم من تكاليف

، فإنا نراهم وال مزية هلم على سائر البشر م احلسُّ ا، أكذ   .وأعالهلا وهرمها ومو
م قد خلصوا من مهوم السعي يف طلب الرزق والتكسب للعيال والتبذل يف وإن زعموا أ

م احلسُّ أيضاً    .حتصيل ضرورات العيش أكذ
م م قد حّط عنهم املسيح ) ب/2/31/(وإن زعموا أ قد خصلوا من تكاليف الشرع، وأ

م م غري مؤاخذين بشيء منها، أكذ العافرون  مبجيئه الصوم والصالة وسائر وظائف التكليف، وأ
  .مبا ُوظِّف عليهم من الصوم والصالة والقرابني وغري ذلك

م خلصوا من أحكام الدار اآلخرة، وأن من تعاطى يف الدنيا جريرة فزىن منهم  وإن زعموا أ
  وسرق وقتل وقذف ال يؤاخذ يوم القيامة بشيء من ذلك



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  تكليف: يف م 1
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م اإلجنيل والنبوات، إذ يقول املسيح يف اإلجنيل.  إين أقيم الناس يوم القيامة عن مييين : "أكذ

ذا فاذهبوا إىل النعيم املعدِّ لكم قبل تأسيس الدنيا، وأقول فعلتم كذا وك: ومشايل فأقول ألهل اليمني
  .1"فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إىل العذاب املعّد لكم قبل تأسيس العامل: ألهل الشمال

وإذا كان هذا حالكم يف الدنيا واآلخرة، فأين اخلالص الذي تدعون أن اإلله تعىن ونزل إىل 
خملص : "وم وذاق املوت ليحصِّله لكم، ومسيتموه بسببهاألرض وأكل وشرب وخامرته اهلموم والغم

  .وإذا مل حيصل لكم اخلالص الذي تدعون فقد بطلت األمانة". العامل
يتهيأ له؛ بل بقيتم مركوسني ) أ/2/32/ (فهذا حبثنا عن ماهية اخلالص الذي جاء ألجله فلم 

  .منكوسني على ما كنتم عليه قبل جميئه
كان قد غلبه عليكم غالب؟ أو سلبكم من يديه سالب؟ وهل    هل! فأخربونا ممن خّلصكم؟

  !.كان معه مزاحم له عليكم أوقع بكم من املكروه ما اضطّره إىل جتشمه هذه النقائص خلالصكم؟
عليها وحاز أطرافها  2إنه كان له عدّو مناصب، قد عاث يف مملكته حىت استوىل: فإن قلتم

ومشاًال، فما نرى هذا العدّو الذي تدعون إّال أعظم منه  فيها أحكامه شرقًا وغربًا وجنوباً  3وجرت
  .وأعّز جانباً، وأنفذ قدرة، ومن كان هذا حاله فهو ال شّك أحّق بالعباد والبالد منه. مملكة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قد ذكره املؤلِّف خمتصراً . ، يف سياق طويل46- 25/31مىت  1
  اسوى: يف م 2
  جرب: يف م 3
  لد الثايناجمل
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بنفسه يف مقاومة هذا العدّو، خماطراً  2إليه إّال معزّاً  1فما نرى هذا الّرّب الذي تشريون
 عقله، خفيفًا حكمه، إذ رام مكافحة من هو أثبت جنانًا وأعّز مبهجته، مهورًا يف رأيه، مدخوالً 

  .مكاناً، وأكثر أعواناً، فهذا حبثنا عمن كنتم يف يده
فأخربونا َمب خلَّصكم؟ فإن زعموا أنه نزل إىل األرض فربط الشيطان واستنقذكم من يده، 

ومن  3معامله،وأهان جندهوأهانه ونكل به غاية التنكيل،وعاقبه أشّد العقوبة وحمى آثاره وطمس 
  .ويفزع إليه يف النوازل ويصمد 4أن يعبد)ب/2/32/(يقول بقوله،فلعمري إن ذلك لقمن

وإن زعموا أن األمر على العكس من ذلك، وإن املسيح اإلله الّرّب الذي يعبدونه، نزل إىل 
ر بطناً الروية وسكن إهاب امرأة، يقلب األم 5األرض يروم خالصكم، فاستعمل التقية وأعمل

وكان . وظهرًا ويـُْقِدم تارة وحيجم أخرى، مث استعار منها صورة إنسان، وأخفى نفسه بغاية اإلمكان
واملسيح يتباعد . ويتحول من خليل إىل خليل، والشيطان يطلبه ويرقبه. يفر من الناصرة إىل اجلليل

االستتار باحلذار، وَكَّل  طول 6]اختار[وملا رآه الشيطان قد أعمل مطايا احلذار، و. عنه وال يقربه
به شرذمة من أتباعه، فآذوه ضربًا مث قتلوه صلباً، لقد كذبوا وكذبت األمانة اليت هلم يف دعوى 

  .فهذا حبثنا عن سبب خالصكم الذي عّولتم عليه. اخلالص
  فأخربونا أليس األقانيم املعبودة الثالثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  نالّرب يسرو : يف م. 1
  .معراً : يف م. 2
  .مجعه: يف م 3
  يعبده: يف م. 4
  .وأغمد: يف م. 5
  والصواب ما أثبّته) اختال(يف ص  6
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فما الذي أوجب اختصاص االبن بالنـُُّزول وحماربة . أب وابن وروح قدس :قدمية أزلية، وهي

  !.الشيطان، دون األب والروح، مع استوائهم يف الربوبية؟
وما الذي أصاره ! أم جرمية الشيطان إليه أكرب وأقحم؟! أكان أْحىن على العباد منهما وأرحم؟

  !.الربوبية واحدة؟) أ/2/33/ (أوىل بالتبّدل والتبديل من األب والروح ونسبتهم يف 
وذلك باطل بنّص اإلجنيل؛ إذ ". وجتسد من روح القدس: "قول األمانة: الوجه الّسادس - 
إن يوحنا املعمداين حني عمَّد املسيح جاءت وروح القدس : "مىت يف الفصل الثاين من إجنيله 1يقول

وإذا كان ذلك كذلك . سيحوذلك بعد ثالثني سنة من عمر امل. 2"إليه من السماء يف شبه محامة
ْخِرب، . بطل أن يكون متجسدًا من روح القدس وكذبت األمانة

ُ
وإذا كان ال بدَّ من تصديق امل

فإخبار نيب اهللا حيىي بن زكريا أوىل بالتصديق من أخبار َمن جاء بعد املسيح مبدة متطاولة، ونظم 
ن جنسه كاملاء مع املاء وكالنار هذه األمانة املتناقضة، مث التجسد من شيء إمنا يصح لو كان م

ويبّني زلل . وال جتانس بني اإلله واإلنسان، وبني القدمي واحلادث، وكّل ذلك يرد األمانة. 3والنار
  .عقدها 4َمن

  :دعوى النصارى بأمجعهم أن املسيح ابن اهللا: الوجه الّسابع - 
  ".ن روح القدسإن املسيح جتسد م: "إن كان كما يقولون فقد كذبت األمانة يف قوهلا

فقد تناقضت األمانة . وإن كانت األمانة صحيحة فاملسيح ابن روح القدس، وليس هو ابن اهللا
  .أحدمها بطالن اآلخر) ب/2/33/ (واعتقادهم؛ إذ يف صّحة 

  إن املسيح نزل من السماء، وحبلت به امرأة: "قول األمانة: الوجه الثّامن - 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  قال: م يف 1
  .17، 3/16مىت  2
  ).م(ليست يف  3
  )م(ليست يف  4
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اريني يف الفصل الرابع عشر ُمَكذَّب بقول لوقا اإلجنيلي إذ يقول يف قصص احلو ". وسكن رمحها

إن اهللا هو خالق العامل مبا فيه، وهو رّب السماء واألرض، ال يسكن اهلياكل، وال يناله أيدي : "منه
الرجال، وال حيتاج إىل شيء من األشياء؛ ألنه هو الذي أعطى الناس احلياة فوجودنا به، وحياتنا 

يسكن اهلياكل، وال تدنه أيدي الرجال،  فقد شهد لوقا بأن الباري وصفاته ال. 1وحركاتنا منه
وذلك ُمكّذب لألمانة يف دعواها سكون الكلمة يف هيكل، مرمي، وحتوهلا إىل هيكل املسيح، 

  ".إن الباري ال تناله أيدي الرجال: "ومفسد عليهم دعوى قتل املسيح وصلبه، إذ يقول لوقا
خلقه اهللا وذلك تكذيب لدعوى وشهد أيضًا بأن املسيح خملوق؛ ألنه من مجلة العامل الذي 

وقد شهد فولس ". إن املسيح هو إله خالق غري خملوق: "النصارى، وَمَشوَّش نظام األمانة إذ يقول
إين قد مسعت بإميانكم، : "بأن املسيح عبد اهللا، وأن اهللا إله وربه، فقال يف صدر رسالته اخلامسة

ن إله سيدي يسوع املسيح األب اجمليد لكم يف صاليت أن يكو )أ/2/34/(لست أَفْـَرت من الدعاء
  .2"يعطيكم روح احلكمة والبيان، وينري عيون قلوبكم

فهذا فولس املؤمتن عندهم يشهد بأن اهللا هو إله املسيح، وذلك مما يبطل األمانة اليت لفقوها، 
ذا القول من فولس أوىل من قول غريه، ممن جاء بعد املسيح وهذا القول من فولس . والوثوق 

  .3"إين ذاهب إىل إهلي وإهلكم: "وافق لقول املسيح حيث يقولم
  يستدعي ماسحاً مسحه، وفاعالً " املسيح: "تسمية يسوع:الوجه الّتاسع - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  25، 17/24أعمال الرسل  1
  18- 1/15رسالته إىل أهل أفسس . 2
  .20/17يوحنا  3
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إنه : فإذا قالت). أنه مصنوع: (فعله، وإذا كان مسيحًا مبعىن ممسوح، وقد ثبت بقول األمانة 

  !.وق ليس مبخلوق؟ليس مبصنوع، صار تقدير الكالم أن املسيح مصنوع، ليس مبصنوع وخمل



ومل تزل بين إسرائيل من زمن موسى يتخذون دهنًا جمموعًا من عدة أنواع من الطيب يف قرن 
معلق يف اهليكل، متسح به الكهنة من أرادوا متليكه، ورمبا فار القرن عند دخول من يقع االختيار 

  .1على متليكه، فيكون عالمة على متليكه
أجل هذا مسحك ربك بدهن السرور ) ب/2/34/ (من " :وقد تنبأ داود على املسيح فقال

فشهد داود بأنه ممسوح، وأن اهللا ماسحه وأنه مربوب، وأن اهللا ربّه، وأن . 2"أكثر مما مسح نظراءك
  ".إن املسيح خالق غري خملوق: "له نظراء قد مسحوا قبله، وذلك مناقض لقول األمانة
يا من فاق الناس مجاًال لقد : "اخلامس واألربعني وقال داود أيضًا نبوءة على املسيح يف املزمور

فبنيَّ أنه إنسان، وأنه مجيل الصورة، وأن اهللا أفرغ الرمحة على فيه، . 3"أفرغت الرمحة على شفاهك
فلو كان املسيح هو اهللا أو صفة من صفاته الحتَََّد املاسح واملمسوح والقائل واملقول له، وذلك مما 

ايفسد األمانة، ويزحزح أر    .كا
  إن يسوع بعد أن قُتل وصلب قام من األموات،: "قول األمانة: الوجه العاشر - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ْسح يف الكتاب املقدس هو صّب الزيت أو : "859ورد يف قاموس الكتب ص  1

َ
أن امل

المة احلزن، الدهن على الشيء؛ لتكريسه خلدمته تعاىل، وقد صار التدهن عالمة الفرح، وتركه ع
  .بتصرف. اهـ". فكانوا ميسحون الكهنة واألنبياء وامللوك

  .45/7مزمور . 2
  .45/2مزمور  3
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وذلك من الكذب الفاحش، واالعتقاد الفاسد، . 1"لس عن ميني أبيهوصعد إىل السماء، وج

أما كونه من الكذب الفاحش فإنه ليس أحد من القائلني هذا الكالم صعد إىل السماء ورأى ذلك 
  .عياناً وعاد إىل األرض فأخرب به

أو عن جهة ) أ/2/35/ (وأما كونه من االعتقاد الفاسد فإنه مىت جلس شيء عن ميني شيء 
إن : ن جهاته دلَّ على حدث الشيئني، مث ال خالف عندهم أن جسد يسوع حادث؛ إذ قالوام



من  2]جسم[فقد اعتقدوا أن الباري تعاىل  - هذا اجلسد احلادث قد جلس عن ميني اهللا 
وسارووا يف ذلك حشوية من اليهود القائلني بأن اهللا تعاىل يف صورة شيخ أبيض الرأس . األجسام

  .يْنزل إىل األرض، ويرتدد فيهاواللحية، وأنه 
م قالوا يف أّول األمانة إن املسيح إله : "وقد مجعوا يف هذا املوضع بني أمرين متناقضني، وهو أ

إنه قتل وصلب ودفن بني األموات فقد اعرتفوا بأن : فإذا قالوا ها هنا". حّق خالق كّل شيء
  .املخلوق قتل خالقه، واملصنوع صلب صانعه

إن يسوع هذا الّرّب الذي صلب وقتل مستعد للمجيء : "قول األمانة: دي عشرالوجه احلا - 
إنه ملا جتشَّم أّول مرة : للمنكر عليهم أن يقول". تارة أخرى؛ لفصل القضاء بني األحياء واملوات

فجرى عليه من الشيطان وحزبه ما وصفتم من األذى واإلهانة والقتل والصلب فرَّ إىل أبيه ليسرتيح 
، مث )ب/2/35/ (تثوب إليه نفسه وتستجم قوته، وليستظهر بالعدد والعدد من عند أبيه برهة، و 

  .يأيت ثانية حملاربة عدوه، فإما عليه وإما له
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ربه: يف م 1
  والتصويب من احملقِّق) جسما(يف ص . 2
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فهو نازل مْنزلة قول ". إنه يعود لفصل القضاء بني األحياء واألموات: "وأما قول األمانة

  :القائل
  ويف حيايت ما زودتين زادا

  ال ألفينك بعد املوت تندبين
وىل عجز عن خالص نفسه حىت َمتَّ عليه من أعدائه ما ّمت، فكيف إذا زعموا أنه يف املرة األ

  !.يقدر على خالصهم جبملتهم يف املرة الثانية؟



فيه تصريح بأن ". ونؤمن بروح القدس الذي خيرج من اهللا: "قول األمانة: الوجه الثّاين عشر - 
إن يسوع ولد من أبيه، وإن : "إذ تقول األمانة. مجيعاً  1]أخوان وأن اهللا أبومها[املسيح وروح القدس 

  .أيضاً ". روح القدس خيرج من أبيه
إذ حكى عن امللك أن الذي ولدته مرمي هو روح : "وذلك ُمكذِّب بقول لوقا يف إجنيله

وإذا كان املسيح من روح القدس يف اإلجنيل، وروح القدس من اهللا يف األمانة، فقد . 2"القدس
ال بل املسيح :"واإلجنيل يقول.من اهللا 3جتعلهما أخوين قد ولدا تناقض اإلجنيل واألمانة؛ إذ األمانة
إن املسيح : "األمانة) أ/2/36/(فقد وضح لك بطالن قول". من روح القدس،وذلك خبط عظيم

ولد من أبيه قبل العوامل كّلها، وأنه بكر اخلالئق كّلهم، فكيف يكون قبل العوامل، وقد سبقه روح 
  .القدس، بشهادة اإلجنيل

فيه مناقضة ". ونؤمن مبعمودية واحدة لغفران اخلطايا: "قول األمانة: الوجه الثّالث عشر -  
: عظيمة ألصوهلم، وذلك أن اعتقاد النصارى أنه ال يغفر خطاياهم بدون قتل املسيح، ولذلك ّمسوه

أن فإذا آمنوا ب". خملص العامل من اخلطيئة: "ودعوه أيضاً ". محل اهللا الذي حيمل خطايا العامل"
  املعمودية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  والصواب ما أثبّته) أخوين وأن اهللا أبامها(يف ص  1
  1/35لوقا  2
  ولدوا: يف م. 3
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م فقد صرحوا أنه ال حاجة إىل قتل املسيح  الواحدة هي اليت تغفر خطاياهم من ذنو

  .الستقالل املعمودية باخلالص واملغفرة، فإن كان التعميد كافياً فقد اعرتفوا بوقوع القتل عبثاً 
وإن كان ال حتصل املغفرة بدون قتل املسيح فقد تناقضت األمانة، وكذبت يف دعوى املغفرة 

  .بالتعميد؛ إذ كان ال بدَّ من القتل



يعنون من عقد هلم هذه ". ونؤمن جبماعة واحدة قديسية: "قول األمانة: الوجه الرّابع عشر - 
ا ) ب/2/36/ (األمانة، اليت حنن نتكلم على تناقضها ونوضح فسادها،   1]وهلؤالء[ويف اإلميان 

  :وبيانه هوالقوم كفٌر باملسيح، ورّد ألقواله وأقوال تالميذه، 
أن املسيح عليه السالم قد شحن إجنيله بتوحيد اهللا ومتجيده وتقديسه وتْنزِيهه عن الثاين 

إن اهللا مل يره : "وقال. 2"اهللا واحد هو اهللا: "والثالث وإفراده بالربوبية واأللوهية، فقال عليه السالم
ورفع . 5"حل إّال اهللا وحدهال صا: "وقال. 4"ال ينبغي ألحد أن يعبد َربنيَّ : "وقال. 3"أحد قط

فهذه أقوال املسيح اليت . 6"إهلي أنت اإلله احلّق الذي أرسلت املسيح: "وجهه إىل السماء وقال
ا عنه تالميذه، ليس فيها تثنية وال تثليث؛ بل جمردة لتوحيد الباري جّل وعال   .رو

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  واهللا أعلم - . أثبته ولعل الصواب ما). والي(يف ص، م . 1
  .5/44يوحنا . -  2
  .1/18يوحنا  3
  ".ألنه مكتوب للّرّب إهلك تسجدوا إياه وحده تعبد: قال له يسوع: "، ونّصه10/مىت  4
  .10/18مرقس  5
  .3- 17/1يوحنا  6
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م يؤمنون بأن اآلهلة ثالثة أزلية، وإن إهلًا واحدًا ولد إهلًا مثله، وإن : "فإذا قالوا يف األمانة إ

ا، وأرضعت خالقها ثديها، وأفرشته حجرها، وإن الّرّب الذي أتقن  امرأة من بين آدم ولدت رّ
تل فقتل، وغولب فغلب، ودفن يف املقابر، كما َرتَّبوه يف أمانتهم، فال العامل بيده كّل شيء قد قو 

 1]األمانة[شّك يف كفرهم باملسيح وتالميذه، ألن من آمن بالثالوث فقد كفر بالتوحيد فإن كانت 
اإلجنيل، وإن كان اإلجنيل صادقًا فقد كذبت األمانة، وتـَبَـنيَّ ِعشُّ ) أ/2/37/ (صادقة فقد كذب 

  .و غلطهمن ألفها أ



فقد أقام املسيح وتالميذه وأكابر أصحابه برهة من الزمان بالناصرة  - يرمحك اهللا  - وبعد 
  .واجلليل وأورشليم وغريها من البقاع، يصلون هللا إله إبراهيم ويتعبدون له

فهل حفظ عنهم أو عن أحد ممن روى عنهم أنه كان إذا قام إىل مصّاله وشرع يناجي مواله 
ة املتضمنة عبادة ثالثة آهلة، بعضها آب، وبعضها ابن، وبعضها قاتل، وبعضها يقرأ هذه األمان

قتيل، وبعضها والد، وبعضها مولود، فكون املسيح وخيار أصحابه مل يؤثر عن واحد منهم من ذلك 
لفظة وال كلمة واحدة من أدل دليل على افتعال هذه األمانة، وجهل من عقدها، وسخريته بدين 

م وإبداء عوراهمالنصرانية، وقصد   .ه اإلزراء 
يف طريق امتحان هذه األمانة، ومعرفة حّقها من باطلها وصحتها من : الوجه اخلامس عشر - 

فسادها؛ بأقوال األنبياء الذين تنبؤوا على املسيح، وأقوال أصحابه الذين شاهدوه وأخذوا عنه أقواله 
  .ويف اإلجنيل) ب/2/37/ (املروية عنه 

قد زعمت أن املسيح إله حّق، وأنه أتقن : ه األمانة وعقد هذه الشريعةفنقول ملن نظم هذ
  2العامل بيده، وخلق كّل شيء، فنحن نورد عليك نصوص

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  إضافة يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ 1
  بنصوص: يف م. 2
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كتبك وآيات صحفك، وأقوال مشائخك، وسلفك، وما تنبأ به األنبياء على من ادعيت 

إن اهللا تعاىل إله : "قالت التوراة يف آيات تفوت احلصر: ربوبيته، وحناكمك إىل نفسك فنقول
أنا اهللا رّبك : "وقال يف العشر كلمات من التوراة". م وإسحاق ويعقوب واحد ال شريك لهإبراهي

  .1"الذي أخرجتك من مصر بيدي القوية، ال يكن لك إله غريي
ال تشبهوين بشيء مما يف السماء وال مما يف األرض وال مما يف البحار، أنا اهللا إله واحد : "وقال

: وذلك يف الّتوراة كثري، وهو تكذيب ألهل األمانة يف قوهلم. 2"يجبار غيور، ال تّتخذوا آهلة غري 
  ".إّن مع اهللا إهلني آخرين؛ أحدمها إنسان من بين آدم"



  .3"أنا األّول واآلخر، وليس بعدي غريي: قال إله إسرائيل: "وقال أشعيا يف نبوته
  .4"عرف احلمار والّثور ربّه، ومل يعرف ذلك بنو إسرائيل: "وقال

  .ثالثة قدمية أزلية) أ/2/38/ (م أشعيا يف نظم هذه األمانة، ودعواهم أّن اآلهلة فقد أكذ
األرض  5يا رّب إنك حني عربت ببالد أشيمون تزلزت: "وقال داود يف مزموره وهو يناجي ربّه

ر األردن ما  - مث قال  - من هيبتك، وانفطرت انفطارًا  ما لك أيها البحر هاربًا مزبداً، وأنت يا 
: فقال - مث أجاب عن ذلك بنفسه  - " كاأليائل  6لك وليت راجعاً، وما لكم أيّها اجلبال طفرتنبا
  فهذا الذي يليق جبالل اهللا وعظمته ال ما. 7"من هيبة الّرّب تزلزت البقاع، واصطربت الشوامخ"

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  3، 30/2سفر اخلروج  1
  .4- 30/2سفر اخلروج . 2
  .44/6يا سفر أشع 3
  .1/3سفر أشعيا  4
  .تزلزل: يف م 5
  اصطفرتن: يف م 6
  ، بألفاظ متقاربة7- 114/1مزمور . 7
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ع والعطش، والتعب والسهر، والضعف والعجز، واالحنصار يف وصفه به النصارى من اجلو 

م علّواً كبرياً    .الرحم، والقتل والصلب، تعاىل اهللا عن هذيا
إّن أّول : "وقال أيضًا فيما رواه تالميذه عنه. 1"اهللا مل يره أحد قط: "وقال املسيح يف إجنيله

ففي هذه . 2"ّل قلبك ومن كّل قوتكامسع يا إسرائيل الّرّب واحد فاحّبه من ك: الوصايا كّلها
إهلي أنت اإلله احلّق، وحدك الذي : "الوصية سائر وصايا األنبياء، وقال فيما رواه عنه يوحنا التلميذ

/ صاحلاً، ال صاحل  4]تدعونين[مل : "فقال". يا معلم صاحل: "وقال له إنسان. 3"أرسلت يسوع
: وقال. 7"إهلي أعظم مين: "وقال. 6" إهليأنا ذاهب إىل: "وقال. 5"إّال اهللا وحده) ب/2/38(



إنك ستلدين ابنًا يكون عظيماً، جيلسه : قال جربيل ملرمي: "وقال لوقا. 8"إهلَي إهلَِي ِملَ تركتين؟"
  .فشهد عن اهللا تعاىل بأن املسيح هو ابن داود. 9"الّرّب على كرسي أبيه داود

إن اهللا هو إله النعمة كّلها، وهو : "وىلوقال بطرس، احلواري يف الفصل الّسابع من رسالته األ
فهذا توحيد . 10"الذي دعانا إىل جمده الدائم بالسيد املسيح، له التسبيح والعّز إىل دهر الداهرين

جوه ألتباعهم، فتلقوه  أنبياء اهللا تعاىل خلالقهم، وتْنزيههم له سبحانه مسطور مزبور يف كتبهم، قد 
  عنهم، وكلّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/18يوحنا . 1
  37- 22/35مىت  2
  .3- 17/1يوحنا . 3
  والصواب ما أثبّته) تدعين(يف ص، م  4
  .18/18، لوقا 10/18مرقس . 5
  .20/17يوحنا  6
  .14/28يوحنا  7
  .27/46مىت  8
  .1/32لوقا  9

  11، 5/10رسالة بطرس األوىل  10
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ا تقول إنه إله، وإنه أتقن العامل بيده : ذلك تكذيب هلذه األمانة، وردٌّ على من عقدها؛ فإ
ا املسيح خيرب عن وهذا جربيل خيرب عن اهللا أنه ولد من الناس وأن والده داود، وهذ. وخلق كّل شيء

نفسه مبا سطرناه، فال التفات بعدها للمحال املضمَّن يف هذه األمانة، اليت هي يف احلقيقة فساد 
  .األمانة



/ وشبَّهه برجل . 1"إن املسيح رجل قد فاق الناس مجاالً : "وقد قال داود يف املزامري
يا مسيح : "فقال يف مزموره كاهن، كان يف زمن إبراهيم اخلليل خادمًا للبيت املقدس،) أ/2/39(

  .2"أقسم الّرّب إنك أنت الكاهن املؤّيد يشبه ملك الصادق
فما بال داود مل يقل إن املسيح هو اإلله احلّق الذي أتقن بيده العامل وخلق كّل شيء، وإنه 

  !.املولود من اهللا قبل الدهور،كما هذوا به األمانة اليت هلم؟
ويقول ! يح رجل من اآلدميني، يشبه كاهنًا من الكهان؟وكيف يقول نيب اهللا داود إن املس

  .كال، ولكنه اإلله الذي خلق الكاهن ملكي صادق وغريه: أصحاب األمانة
  ".مرمي ربنا معك: "قد خرب جربيل مرمي حني بشرها بأن الّرّب معها، فقال هلا: فإن قالوا

ة واملؤازرة وحسن اإلرفاق والتعهد وإمنا أراد باملعية ها هنا املعاضد. ليس كم ذهبتم إليه: قلنا
اذهب برساليت إىل فرعون، وأنا أكون معك، وراقبا : "والدليل عليه قول اهللا يف التوراة ملوسى.باملعونة
  .4"أنا أكون معك كما كنت مع عبدي موسى: "وقال ليوشع بعد وفاة موسى. 3"للسانك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45/2مزمور  1
  .110/4مزمور  2
  4/12خروج  3
  .1/5يشوع . 4
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  يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثامن
وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه ) ب/2/39. / (1"وكان اهللا مع الصيب: "وقال محلة اإلجنيل

 َما َيُكوُن ِمن جنََّْوى َثالثٌَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهم َوَال َمخَْسٌة ّإالَّ ُهَو َساِدُسُهم َوَال أَْدَىن ِمْن َذِلَك َوالَ {: الكرمي
إنه أفضل من : "وقد قال املسيح]. 7: سورة اجملادلة، اآلية. [}...َأْكثـَُر ِإالَّ ُهَو َمَعُهم أَيـَْنَما َكانُوا

  .2"ن سليمانيونس وأفضل م
هذا الذي : "وقال املعمداين حني عمد املسيح. 3"إن يسوع أفضل من موسى: "وقال فولس

  .4"قلت لكن إنه يأيت بعدي وهو أقوى مين



إن املسيح إله احلّق وأنه خلق  : "فما نرى احلواريني وال يوحنا وال فولس قالوا كما قالت األمانة
  ".كّل شيء

أّن املسيح كان رجًال جتري عليه أحكام اآلدميني، وأنه أقام  5]خيربوننا[والعجب من النصارى 
مع الشياطني أربعني يومًا حمصورًا يف الربية وهو جيره من مكان إىل مكان، وأنه جاع وعطش، وفرح 

  .وحزن، ولبس الثياب، وركب احلمار، وبذل اجلزية كسائر املستضعفني
هل ذلك إالّ !. قن العامل، وخلق كّل شيء؟إن املسيح هو اإلله الذي أت: فكيف تقول األمانة

  !.محق ورعونة؟
فإن كانت األمانة صحيحة فقد كذب اإلجنيل، وإن كان اإلجنيل صادقًا فقدكذبت األمانة 

ال تثبت ألدىن نفخة ) أ/2/40/ (وكذب من ألفها، فقد وضح أن هذه األمانة منتقضة فاسدة 
  .من احلقّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/66لوقا  1
  .32، 11/31، لوقا 42، 12/41مىت  2
  .3/1رسالة بولس إىل العربنيني  3
  16- 3/11مىت  4
  .، والصواب ما أثبّته)خيربونا: (يف م. 5
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  تناقض األمانة يف اإلبانة عن: الباب الثامن
قد زعمتم أن : فنقول للنصارى. املسطور يف هذه األمانة 1ولنختم هذا الباب بإبطال التثليث
فما دليلكم على حصرها يف هذا . الوجود واحلياة والعلم: معبودكم عبارة عن ثالثة أقانيم، وهي

ا أربعة، ويزيد القدرة فيصري التثليث! العدد؟   !.تربيعاً؟ وِمبَ تنكرون على من يرى أ
  .ال حاجة إىل ذلك إذ يف أقنوم العامل مندوحة عن إثبات القدرة: فإن قالوا

فقد يكون الواحد !. فمن أين يلزم من حصول العلم حصول القدرة؟. ال نسلم لكم ذلك: قلنا
للمعلوم ومعرفته على ما هو به، وحظ القدرة  2]كشف[عاملًا وال يكون قادراً، إذ حظ العلم 



واإلجياد،فال يلزم من معرفة الشيء إجياده ولو جاز االجتزاء بالعلم عن القدرة جلاز االجتزاء االخرتاع 
باحلياة عن العلم، وكما ال يلزم من احلّي أن يكون عاملاً، فكذلك ال يلزم من العامل أن يكون قادراً 

ز أن تفقد إّال وخيلفها وكما أن العلم ال يـُْفَقُد إّال وخيلفه ضّده وهو اجلهل، فكذلك القدرة ال جيو 
  .العجز) ب/2/40/ (ضّدها وهو 

وقد أوجد الباري تعاىل العامل بعد أن مل يكن، وذلك أنثر القدرة ال أثر العلم، وإّال فقد كان 
وإذا ثبت وصفه . العلم حاصًال هللا تعاىل قبل اإلجياد وهو التعلق، فقد وجب وصفه تعاىل بالقدرة

وحظ اإلرادة التخصيص . دة، إذ حظ القدرة االخرتاع واإلبداعبالقدرة فقد وجب وصفه باإلرا
فقد بطل القول بالتثليث ووجب وصفه تعاىل باجلالل . باملقادير واألشكال واألزمان واألحوال

. وذلك يستدعي وصفه سبحانه وتعاىل بأنه واحد حّي عامل قادر مريد مسيع بصري متكلم. والكمال
وهي موجودة يف التوراة . وث قد نطقت به صحف أهل الكتابوهذه الصفات الزائدة على الثال

  واإلجنيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لقد سبق لنا التعليق على عقيدة التثليث عند النصارى يف الباب السابع 1
  ولعل الصواب ما أثبّته) يكشف(يف ص  2
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  يف اإلبانة عن تناقض األمانة: الباب الثامن
ا يف هذا املختصر ملا أعوزنا ذلك. ، والزبور ولكنا نؤثر . ولو أردنا اْنتَزاعها من كتبهم وإثبا

ذه الوجوه اخلمسة عشر بطالن األمانة وانتقاضها وانتثار وإذا  .نظمها 1االختصار، فقد ثبت 
أقوال األنبياء يف ) أ/2/41/ (بطلت شريعة الدين بطل الدين املبين عليها، ووجب الرجوع إىل 
  .توحيد اهللا سبحانه وإفراده بالربوبية سبحانه ال إله غري وال رّب سواه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وانتشار: يف م 1
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  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع
  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح الّنصارى واليهود: الباب الّتاسع

  )أ/2/41: / (يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود
ملت عليه التوراة وإجنيل النصارى من الفضائح اليت يأنف من إيرادها جمان نذكر يف ما اشت

  :الصبيان واملغفلون من النسوان، ولنبدأ بذكر فضائح اليهود، وتقدمهم هنا لتقدم كفرهم
وساووا يف ذلك النصارى يف . إنه ابن اهللا: ، وقالوا1فضيحة عبدت قدماء اليهود عزيراً  - 1   

م املسيح   أخرب الكتاب العزيز بالقصةوقد . عباد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ُلقِّب بالكاتب أو . وهو كاهن بان سرايا. عون: ومعناه) عزرا(امسه يف العربانية : عزير 1
وقام بقيادة اجلماعة اليت أذن هلا ملك الفرس . كان من أحبار اليهود يف األسر البابلي. الوراق

وبأنه . ويزعم اليهود بأنه أعاد التوراة املفقودة من حفظه. م.ق 457بالعودة إىل أورشليم سنة 
. ق 5يف القرن (وبأنه مؤسس نظم اليهودية املتأخرة . الذي مجع أسفار الكتاب املقدس ونظمها

وأما احلياة اخلاصة لعزرا فال يعلم عنها شيء إّال ما نسجته األساطري الالحقة، كما ال يعرف ). م
  .يه سفر بامسه مكون من عشرة إصحاحاتأين قربه، وينسب إل

  ).621،622،قاموس ص5/80،81سفر عزرا،السنن القومي يف تفسريالعهدالقدمي:ر(
عزرا أوجد : "حىت قالوا فيه. ونظراً للدور الكبري الذي قام به عزرا فقد غال فيه اليهود غلّواً كبرياً 

ى عن طريق التوراة، وكما أن موسى حل البقاء إلسرائيل، فهو من إسرائيل عن طريق التلمود كموس
وكان َحرِيًا بأن يعطي اهللا التوراة على يد . خلق أمة من العبودية كذلك خلق عزرا أمة من السيب

املقدمة من كتاب :ر.(وهذا القول يعزى إىل جملس السنهدرين". عزرا لو مل يعطها على يد موسى
فليس غريبًا أن يذهب فريق ).أ كوهني EVERYMAN'S TALMUD، باإلنكليزية )التلمود

  .من اليهود يف تعظيم عزرا إىل حّد تأليهه والقول بأنه ابن اهللا كما ورد ذلك يف القرآن الكرمي
قصص األنبياء : ر. (أما يف املصادر اإلسالمية فإنه مل يثبت فيها نبوة عزير بنّص صحيح

ألديان منهم إمام احلرمني بل إن كثريًا من العلماء الذين كتبوا يف ا). البن كثري 422- 416
شفاء الغليل ص : ر. (حتريف التوراة وتبديلها) عزرا(اجلويين وابن حزم وابن القيم ينسبون إىل عزير 

  ).208، 207، هداية احلياري ص 298، 1/287، الفصل 31



فأما عزرا فإنه إذا ). العازار(كما يظن؛ ألن العزير هو تعريب ) العزير(إن عزرا ليس هو : وقيل
، 152إفحام اليهود ص : ر. (ُعرِّب مل يتغري عن حاله؛ ألنه اسم خفيف احلركات واحلروف

  ).للسموأل املغريب
) عزرا(إن ): "168، 10/167التحرير والتنوير : (ويقول العالمة ابن عاشور يف تفسريه

ه عند يهود ذُِكر مصغراً، فيحتمل أنه ملا ُعرِّب ُعرِّب بصيغة تشبه صيغة التصغري فيكون كذلك امس
  .واهللا أعلم. اهـ". وحيتمل أن تصغريه على لسان يهود املدينة حتبباً فيه. املدينة
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  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع
وليس األمر كما يظنون بل قد صّح أن تلك . 1ملتأخرون من اليهود ينكرون ذلك وجيحدونهوا

إىل } ...َوَقاَلِت اليَـُهوُد ُعَزيٌر ابن اهللا{: قال اهللا تعاىل. 2املؤمتنية: طائفة من أسالفهم يقال هلا
م فمن عبد املسيح . 3}َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبدوا ِإَهلًا َواِحداً {: قوله وَعدَّه من اآلدميني إمنا تأسى 

م   .وتسبب بأسبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

َوَقاَلِت اْليَـُهوُد {: املسألة الثانية يف قوله تعاىل: "16/33قال الفخر الرازي يف تفسريه  1
  :على أقوال. }...ُعَزيـٌْر اْبُن اللَّهِ 
فنحاص بن : "قول رجل واحد من اليهود امسهإمنا قال اهللا هذا ال: قال عبيد بن عمري: األّول
  ".عازوراء

أتى مجاعة من اليهود إىل رسول اهللا : قال ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري وعكرمة: الثاين
كيف : سالم بن مشكم والنعمان بن أوىف ومالك بن الصيف وقالوا: صلى اهللا عليه وسلم وهم

  .ابن اهللا؟ فنزلت هذه اآليةنتبعك وقد تركت قبلتنا وال تزعم أن عزيراً 
ذا املذهب بعض اليهود، إّال أن اهللا نسب ذلك القول إىل  وعلى هذين القولني فالقائلون 

  .اليهود بناء على عادة العرب يف إيقاع اسم اجلماعة على الواحد



 وال عربة بإنكار. ولعّل هذا املذهب كان فاشياً فيهم مث انقطع، فحكى اهللا ذلك عنهم: الثالث
- 10/110أيضًا تفسري ابن جرير الطربي : ر. (فإن حكاية اهللا عنهم أصدق. اليهود ذلك

112.(  
، وهم )صدوق: (ونسبوا إىل رجل يقال له: الصدوقية: "1/178قال ابن حزم يف الفصل  2

ونقله . اهـ".وكانوا جبهة اليمن - تعاىل اهللا عن ذلك  - يقولون من أثر اليهود أن العزير هو ابن اهللا 
وأما يهود : "3/511وقال املقريزي يف اخلطط . 3/185ابن تيمية عنه يف اجلواب الصحيح 

  ".فلسطني فزعموا أن العزير بن اهللا تعاىل، وأنكر أكثر اليهود هذا القول
َذِلَك قـَْوُهلُْم  َوَقاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اللَِّه َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَّهِ {: قال اهللا تعاىل 3

ُهْم َوُرْهَبانـَُهْم ِبَأفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َقاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن اختََُّذوا َأْحَبارَ 
ا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما أُِمُروا ِإّال لِيَـْعُبدُ  وا ِإَهلًا َواِحدًا ال ِإَلَه ِإّال ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ

  ].31، 30: سورة التوبة، اآلية. [}ُيْشرُِكوَن 
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وقرَّبت هلا ) ب/2/41. / (عبدت قدماء اليهود الكواكب والزهرة: فضيحة أخرى - 2   
فقام أرميا فيهم فوعظهم وخوَّفهم بأس اهللا وسرعة . القرابني، وقد أخرب بذلك نيب اهللا أرميا يف نبوته
إنا ال ندع : وقالوا. فتواثب عليه الشعب بأسرهم. بطشه وذكرهم بأيامه وما صنعه من اآليات

  .1البخور للزهرة والكواكب وّمهوا بقتله
عبدت اليهود العجل يف حياة نيب اهللا موسى عليه السالم، وذلك حني : فضيحة أخرى - 3 

وكانوا حني أجناهم اهللا من الغرق . ذهب عليه السالم إىل مناجاة ربّه وترك هارون خليفة عندهم
فلما . نفوسهم 2امًا على صور البقر، فبقي ذلك يفوأصعدهم من البحر ورأوا قومًا يعبدون أصن

استبطأوا موسى صنع هلم السامري من الذهب عجًال، فأقبلوا على عبادته، وتركوا عبادة اهللا الذي 
فهّموا أن يقتلوه فاعتزل . فقام هارون فيهم خطيبًا ووعظهم 3صنع هلم العجايب وأراهم اآليات

ّواختَََّذ َقوٌم مُّوَسى ِمْن {: الكتاب العزيز، قال اهللا تعاىل وقد نطق بذلك. عنهم يف طائفة من قومه



َوَال يـَْهِديُهم َسِبيًال ) أ/2/42/ (بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهم ِعْجًال َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َأملَْ يـََروا أَنَُّه َال ُيَكلُِّمُهم 
  ].148: سورة األعراف، اآلية. [}اختََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِمنيَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).18- 5(سفر أرميا اإلصحاحات  1
َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرائيَل اْلَبْحَر َفأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم َقاُلوا {: قال اهللا تعاىل 2

قـَْوٌم َجتَْهُلوَن ِإنَّ َهُؤالِء ُمَتبـٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطٌل َما   يَا ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلٌَة َقاَل ِإنَُّكمْ 
َر اللَِّه أَْبِغيُكْم ِإَهلًا َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني  : سورة اآلعراف، اآلية. [}َكانُوا يـَْعَمُلوَن َقاَل َأَغيـْ

  .ومل تذكر التوراة احملرفة هذه القصة]. 140- 138
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خالقهم  مشبهة جمسمة يعتقدون أن. 1من اليهود طائفة يقال هلا األمشعية: فضيحة أخرى - 4

  ، ويزعمون2يف صورة شيخ أبيض الرأس واللحية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ت (نسبة إىل مشعون الصديق ): PHARISEESالفريسيون (األمشعية أو الشمعونية  1
من بقايا رجال الكنيس الكربى واملؤسس للدولة األمسونية أو احلشمنية يف أيام ) م.ق 135
ومعىن هذا االسم . على هذه الطائفة) فروشيم(بالعربية ) الفريسيون(ق اسم واشتهر إطال. املكابيني

م املفروزون أو املنعزلون الذين امتازوا عن العامة . وهم طائفة علماء الشريعة من الربانيني قدمياً . أ
  .الزمالء: أي) حبريمي(األتقياء و: أي) حسيدمي(ويطلقون على أنفسهم اسم 

فهم امتداد لفريسيني يف أفكارهم، وميثلون مجهور اليهود ) RABBINATE(أما الربانيون 
م بأسفار التلمود اليت ألَّفها الربانيون وهم احلاخاميم . قدميًا وحديثاً  وأطلق عليهم هذا اللقب إلميا

  :ومن أبرزمبادئ هذه الطائفة ما يأيت.أوالفقهاء هلذه الطائفة
ا تعرتف جبميع أسفار العهد القدمي،  - أ    .وتذهب إىل تأويل النصوصأ
  .تؤمن بأسفار التلمود - ب



جـ تؤمن بالبعث، وتعتقد أن الصاحلني من األموات سينتشرون يف هذه األرض ليشرتكوا يف 
  .ملك املسيح املنتظر، الذي يزعمون أنه سيأيت لينقذ الناس ويدخلهم يف اليهودية

ىل من عداهم بعني النقص وينظرون إ. أشّد طوائف اليهود عداوة لغريهم من األمم - د
م حيوانات خلقوا يف صورة البشر خلدمة اليهود   .واالزدراء وبأ

دف إىل إخضاع  ومن هذه الطائفة نشأت احلركة الصهيونية واحلركات اهلّدامة األخرى اليت 
، وتاريخ 1458- 1445، 366- 13/363دائرة املعارف اليهودية : للتوسع ر. (العامل لليهود
، البن كمونه 48، شاهني مكاريوس، تنقيح األحباث ص 119- 117، 54ص  اإلسرائيليني

، 187، متهيد األوائل ص 674، للسموأل املغريب، قاموس ص174اليهودي، إفحام اليهود ص 
البن حزم،الداعي إىل اإلسالم  1/178، لرشهرستاين،الفصل1/212للباقالين، امللل والنحل

. ،د213- 210ي،الفكر الديين اليهودي ص، للمقريز 510، لألنباري، اخلطط ص318ص
أمحد . د 229- 226اليهودية ص . علّي وايف. د 63حسن ظاظا، األسفار املقدسة ص 

  ).شليب
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وهم يقولن . 1ويزعمون أنه ُمَدبِّر العامل. أن له يف السماء الثالثة خليفة يسّمونه اهللا األصغر

  .2بالنسخ
وهم يوحدون ولكنهم حييلون . 3العنانية: من اليهود طائفة يقال هلم: فضيحة أخرى - 5
  .خ من جهة العقل والسمع مجيعاً النس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
م أفردوا عشرة أيام من أّول أكتوبر يعبدون فيه ربّاً : "قال ابن حزم عن اليهود 1 واعلموا أ

واعلموا أّن الّرّب الصغري الذي أفردوا له األيام . فحصلوا على الشرك اجملرد. آخر غري اهللا عزوجل
امللك خادم التاج الذي يف رأس ) صندلفون(نه فيها من دون اهللا عزوجل هو عندهم املذكورة يعبدو 



) ميططرون: (ولقد أوقفت بعضهم على هذا، فقال يل - معبودهم هذا أعظم من شرك النصارى 
  ).1/328الفصل : ر. (اهـ". ملك من املالئكة

لفوا يف جواز النسخ اّتفقت اليهود قاطبة على منع نسخ شريعتهم بشريعة نيب آخر، واخت 2
  :عقًال وشرعاً 

متهيد : ر). (مل يقع شرعاً (فذهبت طائفة األشعنية إىل النسخ جيوز عقًال وال جيوز توقيفًا  - أ
م يقولون ). 318، الداعي ص 187ص  وعلى هذا فإن قول املؤلِّف عن هذه الطائفة بأ

م جيوزون وقوع النسخ عقًال ال شرعاً  : ن يذكر اآلمدي يف كتابهولك. بالنسخ حممول على أ
  ".بأن هذه الطائفة تقول بامتناع النسخ عقالً ): "3/106اإلحكام (

ولكن ). 187متهيد ص : ر. (وذهبت طائفة العنانية إىل أنه ال جيوز عقًال وال شرعاً  - ب
م جييزونه عقًال ال مسعاً  م جييزونه عقًال وشرعاً . اآلمدي يذكر بأ : ر. (وخالف األنباري يف قوله بأ

  ).318، الداعي إىل اإلسالم ص 3/106اإلحكام 
واعرتفوا بنبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم . جـ وذهبت طائفة العيسوية إىل جوازه عقًال ومسعاً 

  ).319، الداعي ص 3/106اإلحكام : ر. (لكن إىل العرب ال إىل بين إسرائيل
 عنان بن داود نسبة إىل): ANANITES – KARAITES) (القراؤون(العنانية  3

يف عهد اخلليفة العباسي ) هـ136كان موجودًا سنة (أحد كبار األحبار يف القرن الثامن امليالدي 
اليت كانت  - أيب جعفر املنصور، وحيث إن هذه الطائفة تتمسك بأسفار العهد القدمي وحده 

) القرائني: (ه الطائفة بـوتفكر بالتلمود، فقد مسي أتباع هذ - املقروء : أي) املقرا(تسمى عند اليهود 
ويرى بعض املؤرخني أن القرائني إمنا هم امتداد فكري لطائفة . يف القرن التاسع امليالدي

الزنادقة، : أي) مينيم: (أما أعداؤهم من اليهود الربانني فيسمون القرائني بـ. القدمية) الصدوقيني(
والعداء مستحكم بني . اليونانية الوثنيةاألبيقوريني نسبة إىل املدرسة الفلسفية : أي) أبيقورمي(و

الطائفتني إىل حّد أّن كًال منها ُتَكفِّر األخرى وتـَُنجِّسها وُحترِّم التعامل والزواج من أتباعها، ومن أبرز 
  :مبادئهم ما يأيت

  .تأثّروا بالصدوقيني والعيسوية يف التمسك بأسفار العهد القدمي فقط وإنكار التلمود - أ
إلسالم فقالوا بأن عيسى عليه السالم ليس زنديقاً وإمنا كان رجًال من بين إسرائيل تأثّروا با - ب

م زعموا بأن عيسى مل يكن  تقيًا صاحلًا ومصلحاً، وبأن حمّمدًا صلى اهللا عليه وسلم نيب حّق إّال أ
التشبيه عن اهللا بنفي التجسيم و : وقالوا. نبّياً وبأن حمّمداً صلى اهللا عليه وسلم مل ينسخ شريعة التوراة

  .عزوجل



وينهون عن أكل الطيور والظباء والسمك . جـ خيالفون سائر اليهود يف أحكام السبت واألعياد
  .ويذحبون احليوان على القفا. واجلراد
م - د   .يعتربون مؤسس فرقتهم عنان قديساً وجيعلون له دعاًء خاصاً يف صلوا

م يرون أن استيالء الكفرة الربانيني على هـ يعادون احلركة الصهيونية وينفرون منها؛ أل
  .مقدسات إسرائيل خطٌر يهددهم

وقد كان أكثر القرائني يقيمون يف مصر والشام وتركيا والعراق وإيران وبعض أجزاء من روسيا 
وعددهم قليل بالنسبة إىل اليهود عمومًا حاليًا يوجد منهم حوايل عشرة . وأوربا الشرقية واألندلس

  .ن حول الرملة وعدد معابدهم تسعةآالف يرتكزو 
، تاريخ اإلسرائليينت 785- 10/761، 922- 2/919دائرة املعارف اليهودية : ر(
، امللل والنحل 178، متهيد األوائل ص 175- 171، إفحام اليهود ص 120، 119

، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني 318، الداعي إىل اإلسالم ص 1/178، الفصل 1/215
، اليهودية ص 256- 247، الفكر الديين ص 3/507خر الرازي، اخلطط ، للف82ص 

  .حمّمد حبر. ، د179، 178أمحد شليب، اليهودية ص . ، د231
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أصحاب أيب عيسى األصبهاين، . 1األصبهانية: من اليهود طائفة تعرف بـ: فضيحة أخرى - 6
فليس . يزعمون أن أبا عيسى كان نبّيًا مبعوثًا قبل موسى وذلك على خالف رأي سائر اليهود

  تعتقد اليهود أنه كان قبل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أتباع إسحاق بن ): ISFAHANIANS – ISAWITES) (يسويةالع(األصبهانية  1
املعروف بأيب عيسى األصفهاين، من مواليد أصفهان ببالد فارس، الذي اّدعى ) عوبديا(يعقوب 

وزعم بأن اهللا كّلمه وأرسله . النبوة وبأنه رسول املسيح املنتظر، مث زعم بأنه هو املسيح املنتظر لليهود
إّال أنه . فلذلك مجع جيشاً قوامه عشرة آالف رجل لتحقيق أهدافه. سيبّ لُيخّلص بين إسرائيل من ال

زم يف معركة الري وقتل فيها   .ا



ويذكر احلرب القرائي القرقشاين أن أبا عيسى ظهر يف عهد اخلليفة األموي عبد امللك ابن مروان 
). م754- 750. (بأنه كان يف زمن املنصور: وخيالفه الشهرستاين الذي يقول). م705- 685(

وقد رجحت دائرة ). م750- 744(وابتدأ دعوته يف زمن آخر ملوك بين أمية مروان بن حمّمد 
  :وأبرز مبادئهم ما يأيت. املعارف اليهودية قول الشهرستاين على القرقشاين

وأنه اختفى يف كهف . واعتقدوا بأنه حّي مل ميت. ادعى أتباع أيب عيسى له املعجزات - أ
  .بإنقاذ اليهود وسيظهر ليتم رسالته

: وأدخل تعديالت كثرة على األحكام اليهودية ضمنها كتابه. أنكر أبو عيسى التلمود - ب
ى عن أكل كّل روح على : ومنها. كتب الوصايا: أي) سفر مهصفوت( أنه حرم الذبائح كّلها، و

خالف وألغى الطالق وغري ذلك من التشريعات اليت . وأوجب عشر صلوات على أتباعه. اإلطالق
  .ا أحكام التوراة

م يقولون ما : جـ يعرتفون بنبوة عيسى عليه السالم ونبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، غري أ بأ
  .مل يؤمروا بتبليغ شريعة موسى عليه السالم، بأن حمّمداً صلى اهللا عليه وسلم مل يرسل إّال إىل العرب

العراق إىل القرن العاشر امليالدي مث وقد بقيت من هذه الطائفة بقية يف أصبهان ودمشق و 
  .انقرضت

، 1/179، الفصل 189، متهيد األوائل ص 9/77، 184، 1/183دائرة املعارف : ر(
، يف الفكر الديين ص 3/510، اخلطط 83، اعتقادات ص 216، 1/215امللل والنحل 

  ).علّي وايف. ، د72حمّمد حبر، األسفار ص . ، د147، اليهودية ص 244، 115
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إن موسى هو مفتاح : "فينكرون نبوة شيث ونوح وإبراهيم وغريه ويقولون. موسى نّيب ألبتة
م". لرسالةالنبوة وبكر ا إذ هو مصرحة بأن أوامر اهللا قد وردت على من . والتوراة اليت بأيديهم تكذ

وهذه نبوة دانيال تشهد بأن خبتنصر حني غزا البيت . وانتهضوا دعاة إىل اهللا) ب/2/42/ (ذكرنا
ا مائة كتاب وأر : "قال دانيال. املقدس حرق كتب اهللا املنَـزَّلة على إبراهيم وشيث وغريه بعة  وعد

  .فمن زعم أنه ال نيب قبل موسى عليه السالم فنبوة دانيال حّجة عليه. 1"كتب



تزعم أن املسيح هو . مشبهة 2من اليهود طائفة تعرف باليوزعانية: فضيحة أخرى - 7  
  وتقول إن.وأنه قد جاء مرة وسيأيت مرة أخرى. يوزعان

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن ورد يف . لنسخة اليت بني يدي على النّص الذي ذكره املؤلِّفمل أجد يف سفر دانيال با 1

وما ) اهليكل(أن خبتنصر قد أخذ خزائن بيت الّرّب ) 25، 24(سفر امللوك الثاين اإلصحاحني 
  .فيها من كنوز مث أحرقها وأحرق ما فيها

 .من مهذان) يودجان(أتباع يوذعان ): YUDGHANITES(اليوذعانية أو اليودجيانة  2
وقام من بعده يف منتصف القرن . وكان تلميذًا أليب عيسى األصفهاين. يهوذا: كان امسه: وقيل

. ويزعم أتباعه بأنه املسيح املنتظر وأنه سريجع من السماء مرة ثانية. الثامن امليالدي مدعيًا النبوة
ا نفس تع). الراعي(ولّقبوه باسم  اليم أيب عيسى وأهم ما يعرف من تعاليم يودجان اليت يقال إ

ما أوصيا بالتقشف والنسك وجعال تناول اللحم . واإلكثار من الصوم والصالة. األصفهاين، إذ إ
كما أعلنا أن طقوس السبت واألعياد ليست فرضًا واجَب األداء . واخلمر حرامًا يف وقت النسك
ا واجبة التنفيذ  كذلك عطل يودجان عددًا من الشرائع مدعياً . يف فرتة تشريد اليهود يف األرض بأ

وخالف . وزعم بأن للتوراة ظاهرًا وباطنًا وتْنزِيًال وتأويالً . فقط عندما تكون لليهود دولة يف فلسطني
وأثبت الفعل حقيقة للعبد وقّدر . ومال إىل القدر. وخالفهم يف التشبيه. بتأويالته عامة لليهود

  .الثواب والعقاب عليه وشدد يف ذلك
وكان ). موشكان(أتباع ) املوشكانية: (شعبة من اليودجانية كانت تسمى بـوذكر الشهرستاين 

) قم(فخرج يف تسعة عشر رجًال فقتل بناحية. يوجب اخلروج على خمالفيه ونصب القتال معهم
م أثبتوا نبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم إىل العرب وسائر . بإيران وذكر عن مجاعة من املوشكانية أ

م أهل مّلة وكتاب. ودالناس سوى اليه   .اهـ".أل
ويقول أتباعها بإسقاط . يتَـَزعمها يافث بن عليّ ) الشادجاينة: (ومن اليودجانية طائفة تسمى بـ

  .الشعائر وأحكام النجاسة والطهارة طاملاً شعب اهللا املختار يعيش مشرداً يف البالد
تقلص  - العباسيني  يف حكم اخللفاء - ) م938سنة (ويف غضون القرن العاشر امليالدي 

وما . ومالوا إىل التأثر باملعتزلة من املسلمني. أتباع اليودجانية وجتمعوا كّلهم تقريبًا يف مدينة أصفهان
، امللل والنحل 868، 16/867دائرة املعارف : ر. (أن ظهرت فرقة اليهود القرائني حىت اتبعوها

  ).246- 244، الفكر الديين ص 83، اعتقادات ص 217، 1/216
  اجمللد الثاين
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مايف التوراةمما يظنه اليهودعلى ظاهره كالسبت وغريه إمناهي معاٍن وأسرارتشريإىل جميء    
  .يوزعان مسيحهم
ا . أصحاب بنيامني 1من اليهود طائفة تسمى البنيامية: فضيحة أخرى - 8 موحدة غري أ

  تعتقد أن هللا تعاىل
  .وهو فاعل الّشّر غري أنه خملوق من خلقه. يضاده 2]مضاداً [

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
انية فرقة متشعبة من طائفة العن):BENJAMINTES) (املقارية(البنيامينية  1

الذي نادى ). م860- 830. (وهم أتباع بنيامني بن موسى النهاوندي الفارسي).القرائني(
مع بعض ) عنان(وهي يف مجلتها مستمدة من تعاليم . بتعاليمه يف أوائل القرن التاسع امليالدي

ا متأثراً باملعتزلة والفالسفة ا. املسائل اليت خالفه  ت يف التوراة  فقد قرر ألتباعه أن النصوص املتشا
ومن النقص يف حّقه أن يتصل باملاديات إىل حد أنه أنكر أن . فجعل اهللا روحانياً . كّلها ال مؤولة

 -وهم كائنات روحية  - وبأن اهللا خلق املالئكة . يكون اهللا قد توىل عملية اخللق يف صورة مباشرة
وصف بأوصاف، وال يشبه شيئًا من ال ي - كما قرر بنيامني بأن اهللا . ليتولوا خلق هذا العامل املادي

وبأن كّل ما يف التوراة وسائر الكتب من وصف اهللا تعاىل . املخلوقات وال يشبهه شيء منها
بالكالم واالستواء وحنوه فإن املراد بذلك الوصف ملك عظيم خلقه اهللا وقدَّمه على مجيع اخلالئق 

  .واستخلفه عليهم
. بعقائد املغاربة أو أصحاب املغار وسيأيت احلديث عنهم ويبدو لنا أن بنيامني كان متأثراً أيضاً 

وعظمت مكانته بني أتباعه حىت رفعوه إىل مرتبة . وقد انضم إىل حنلة بنيامني عدد كبري من القرائني
، 768، 10/767دائرة املعارف : ر). (املقارية أو املقاريت(وقد ُعِرَف أتباعه أيضاً باسم . عنان

، اليهودية ص 73، 72، األسفار ص 171، إفحام اليهود ص 218، 1/217امللل والنحل 
  ).حمّمد حبر. ، د150
  .والتصويب من احملقِّق) مضاد(يف ص، م  2
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م يزعمون . 1من اليهود طائفة تسمى امللكية: فضيحة أخرى - 9   يقولون بالتوحيد غري أ
) أ/2/43: (قالوا. أن الذي خلق العامل ليس هو اهللا بل ملك من املالئكة أقدره اهللا على ذلك

مالك : "ةوهذا امللك هو الذي كلَّم موسى من الشجر وفلق له البحر، ورأس هذه الطائف
  .2من أهل الرملة". الصيدالين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
من الفرق املتشعبة عن طائفة القرائني وهم أتباع ): RAMILITES) (الرملية(امللكي  1

إذ  . وكان متأثرًا يف آرائه بالسامريني. الذي كان يف منتصف القرن التاسع امليالدي) مالك الرملي(
: بأن عيد احلصاد أو عيد األسابيع ويسمى عندهم بـ - ثل السامريني م - كان مالك يعتقد 

اية القرن التاسع. ال تكون بدايته إّال يف يوم األحد) شبوعوت( . وقد اندثرت طائفة امللكية يف 
  .وذابت ضمن الفرق الكبرية من طائفة القرائني

لقيامة من املوتى إّال من احتج وذكر املقريزي أن املالكية يزعمون أن اهللا تعاىل ال حييي يوم ا
، السامريون واليهود 11/826، 10/766دائرة املعارف اليهودية : ر. (عليه بالرسل والكتب

  ).3/511سيد فراج، اخلطط . ، د189، 188ص 
  ).310املنجد يف األعالم ص : ر. (بلدة يف فلسطني مشال شرقي القدس 2
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  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع
م : فضيحة أخرى - 10    من اليهود طائفة يعرفون بأصحاب املغار، وإمنا مسوا بذلك أل

فيها تأويالت ختالف ما عليه صنفوا كتبًا وتركوها يف مغار وانقرضوا، فوجدت تلك الكتب و 
  .1اليهود



 2من اليهود طائفة أخرى تعرف بالفارجية أصحاب يوحنا بن فارج: فضيحة أخرى - 11
ويقربون لنجوم السماء كما هو مذكور يف " بعل"كانوا يعبدون صنماً يقال له . وكان على زمن أمريا

راة والنبوات عندهم مرتمجة بالقبطي، والتو . ونزلوا أرض مصر وتكلموا باللسان القبطي. نبوة أرمياً 
  .وال يعرفون شيئاً من العرباين ألبتة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرت دائرة املعارف ): MAGHARIYA) (املغاربة(أصحاب املغار أو الكهوف  1

 نقًال عن العامل - أن هذه الطائفة قد انقرضت يف القرن األّول امليالدي : "14/1088اليهودية 
م كانوا حيفظون كتبهم يف كهوف التالل احمليطة بفلسطني. - القرائي القرقشاين  ومن أبرز . وبأ

اعتقادهم بتْنزِيه اإلله وعدم اختالطه : االختالفات العقائدية بينهم وبني بقية اجملتمع اليهودي هو
وهو (قوة وسيطة ولكنه خلق بواسطة . ورفضوا القول أن العامل خلق مباشرة بواسطة اهللا. باملادة
ونسبوا الشريعة واالتصال اإلهلي إىل . وحل حمله اإلله يف العامل املخلوق. مسؤول عن اخللق) امللك

ويرى بعض املؤرخني بأن هذه الطائفة هي الفرقة املعروفة باسم . امللك وليس إىل عزوجل
  .باختصار. اهـ". نظراً لتشابه عقائدها وتاريخ انقراضها) األسينيني(

فعلى ذلك يكون  - يوحانان بن قاريح : د يف سفر أرميا أن اسم مؤسس هذه الطائفة هوور  2
وهو أحد رؤساء سبط يهوذا من بين إسرائيل  - ) القارحيية: (الصواب يف اسم هذه الطائفة هو

فسلط اهللا عليهم نبوخذ نصر . فعظموا األصنام وقدموا هلا القرابني. الذين أشركوا مع اهللا آهلة أخرى
وكان يوحانان ممن بقي يف فلسطني بعد السيب البابلي إّال أنه بعد . لهم وسيب أغلبهم إىل بابلفقت

ومقتله فإن يوحانان ومن اتبعه أرادوا . ثورة أحد زعماء اليهود على الوايل املكلف من نبوخذ نصر
إلرادة اهللا الفرار إىل مصر خوفًا من انتقام نبوخذ نصر، لكن نبيهم أرميا أخربهم أن ذلك خمالف 

م . فكذبوه وأخروا ما بقي من الشعب إىل مصر. الذي يأمرهم بالبقاء يف فلسطني وتنبأ أرميا مبو
  ).1105، قاموس ص 44، 43، 42، 41، 40(سفر أرميا اإلصحاحات : ر. (هناك

فهذه الطائفة اليت يذكرها املؤلِّف من ساللة الشعب الذي سار مع يوحانان إىل مصر وتكلموا 
  .واهللا أعلم. سان القبطيبالل
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  ".يهود الروم على مذهب األمشعية العراقيني: "1وقال الشهرستاين

أصحاب أيب عيسى األصفهاين،  2من اليهود طائفة تعرف بالعيسوية: ة أخرىفضيح - 12
م يقولون إالّ ) ب/2/43/ (مل يرسال : وهم يعرتفون بنبوة عيسى وحمّمد عليهما السالم غري أ

  .3ومل يؤمرا بنسخ شريعة موسى عليه السالم. لقومهما خاصة
طائفة تقر بنبوة موسى وهارون  :وهم طائفتان 4من اليهود السامرة: فضيحة أخرى - 13   

والطائفة األخرى تعرتف بنبوة كّل من . وجتحد نبوة من عداهم من الّنبّيني. ويوشع بن نون ال غري
  عدا عيسى وحمّمد عليهما

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
م كان إمامًا يف علم الكالم وأديان األم. هو أبو الفتح حمّمد بن عبد الكرمي الشهرستاين 1

: ر. (هـ548وتويف سنة . هـ479ولد يف شهرستان سنة . يلّقب باألفضل. ومذاهب الفالسفة
، األعالم 4/273، وفيات األعيان 4/49، شذرات الذهب 4/78ترمجته يف طبقات الشافعية 

  ).6/215للزركلي 
  .بالعيساوية: يف م 2
، 1/179الفصل، وابن حزم يف 189ذكر ذلك عنهم أيضًا الباقالين يف التمهيد ص  3

  .532ص: ، وقد تقدم احلديث عن هذه الطائفة ر83والرازي يف اعتقادات فرق ص 
نسبة إىل مدينة السامرة القدمية اليت يعيشون حوهلا ): SAMARITANS(السامريون  4

نسبة إىل مدينة شكيم ) الشكميني(وعرفوا أيضًا باسم . واليت قامت على أنقاضها مدينة نابلس
ويزعم . املرتدين: أي) الكوتيني(هم أعداؤهم من الطوائف اليهودية األخرى باسم ويسمي). نابلس(

م البقية على الدين الصحيح : وينتسبون إىل هارون عليه السالم، ويسمون أنفسهم بـ. السامريون أ
  :وأبرز مبادئهم الدينية ما يأيت). بين إسرائيل أو بين يوسف(

وأن جبل جريزمي هو القبلة الصحيحة . وسى خامت الرسلوأن م. اإلميان بإله واحد روحاين - أ
  .الوحيدة لبين إسرائيل

 - ألن التوراة نصت على أنه خليفة موسى من بعده  - يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع  - ب
ونسخة . وسفر الفضاة باعتباره سفراً تارخيياً، وينكرون ما عدا ذلك من أسفار العهد القدمي واجلديد

ا ختالف النسخة اليت بأيدي سائر اليهودالتوراة اليت يؤم م بـ. نون  التوراة : (وتسمى تورا
  ).السامرية



م ينتظرون املسيح  جـ ينكرون كّل األنبياء الذين جاؤوا بعد موسى ويوشع عليهما السالم إّال أ
  .املخلص هلم الذي يعلن عن مولده ظهور جنم يستمر طوال الوقت يف مساء جريزيهم

د أفراد هذه الطائفة فأصبحوا ال يزيدون عن بضع مئات فقط يعيشون جوار وقد تقلص عد
  .مدينة نابلس وال يستحلون اخلروج منها

، السامريون 122، تاريخ اإلسرائيليني ص 758- 14/725دائرة املعارف اليهودية : ر(
، متهيد 219، 1/218، امللل والنحل 425- 448سيد فرج راشد، قاموس ص . واليهود د

، صبح األعشى 209- 205، الفكر الديين ص 178، 1/177، الفصل 188ئل ص األوا
  ).، للقلقشندي13/268
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وآراء غري . وهلم خط غري اخلط العرباين. وتزعم أن املسيح مل يبعث بعد وأنه سيأيت. 1السالم
م إىل . آراء اليهود وخيالفون اليهود يف القبلة وال يصلون إىل صخرة بيت املقدس ويتوجهون يف صال
  وهم الذين يقال هلم. وإليه حيجون وهو قريب من نابلس 2جبل بالشام
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ذكر الشهرستاين أن السامرة افرتقوا إىل فرقتني 1
أتباع رجل يقال له (، وهم األلفانية )الفرقة املتفرقة الكاذبة: (الدوستانية ومعناها: األوىل

وهذه الفرقة تنكر البعث وتزعم بأن الثواب والعقاب يف ). األلفان، ادعى الّنبّوة، وبأنه املسيح املنتظر
إن السامرية ال : ، بقوله1/178ه الفرقة هي اليت قصدها ابن حزم يف الفصل ولعل هذ. (الدنيا

  ).يقرون بالبعث ألبتة
. وهم يقرون باآلخرة والثواب والعقاب فيها) اجلماعة الصادقة(الكوستانية، ومعناها : الثانية

  ).219، 1/218امللل والنحلل : ر(
راشد، يذكرون بأن السامريني يؤمنون  سيد. حسن ظاظا، ود. د: وإن الباحثني احملّدثني مثل

بيوم القيامة ويسمونه يوم البعث أو يوم املوقف العظيم، وذلك ناشيء من تأثر السامريني باإلسالم 
  .واهللا أعلم. فيما يتعلق بيوم القيامة



واالسم الثابت هلذا اجلبل . فوق مدينة نابلس) قدم700(الذي يرتفع ) جرزمي(وهو جبل  2
وبأنه . وبأن جنة عدن سوف تكون عليه) لوزا - إيل  - بيت  - جريزمي : (امري هويف الرتاث الس

  ).133- 131، السامريون واليهود ص 258قاموس ص : ر. (البداية إىل السماء
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م ليسوا من بين إسرائيل. 1ويرون حترمي أكل ما مسَّه غريهم. ال مساس:    .2واليهود تزعم أ
وكّل فرقة من هذه . 3وباجلملة فقد ذكر العلماء أن عدة فرق اليهود إحدى وسبعون فرقة

وفرقة تعرف . فرقة تعرف بالقرائني: هم أربع فرقواملعروف اآلن من. الفرق تضلل األخرى وتُبدِّعها
  .تعرف بالسامرة) أ/2/44/ (وفرقة . وفرقة تعرف بالعيسوية. بالربانيني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
م يرون حترمي ) اإلمساسية(تذكر بعض املصادر اإلسالمية طائفة السامرية باسم  1 نسبة إىل أ

ة إىل السامري الذي صنع العجل لبين إسرائيل وزيَّن هلم عبادته يف نسب: وقيل. أكل ما مّسه غريهم
َقاَل َفاْذَهْب َفِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة َأْن تـَُقوَل ال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك {: زمن موسى فعاقبه اهللا عزوجل

ح األعشى ، للمقريزي، صب3/508اخلطط : ر]. (97: سورة َطه، اآلية. [}...َمْوِعدًا َلْن ُختَْلَفهُ 
  ).للقلقنشدي 13/268

وأسكنهم ملك آشور مكان األسباط العشرة من . يزعم اليهود أن السامريني جاؤوا من بابل 2
فامتلك القادمون اجلدد . الذين أخذهم آشور سبيًا إىل بابل) يف اململكة الشمالية(بين إسرائيل 

ا يف سفر امللوك الثاين اإلصحاح ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد . السامرة واستوطنوا 
)17.(  

أما املعتدلون من اليهود فريون أن أصل السامريني يرجع إىل من بقي من اليهود اجلهلة الضعفاء 
دائرة املعارف العربية اجمللد العاشر املقال اخلاص بالسامرة، نقًال : ر. (يف فلسطني بعد السيب البابلي

  ).سيد راشد. د. 24- 21امريون واليهود ص الس. ظاظا. ، د207من الفكر الديين ص 
، والشهرستاين يف امللل 150التبصري يف الدين ص : ذكر ذلك األسفرائيين يف كتابه 3

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، اعتمادًا منهم على حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال1/219



فرقت النصارى على إحدى أو اثنتني افرتقت اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة، وت: "وسلم
، والرتمذي 4/198أخرجه أبو داود ". وسبعني فرقة وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة

حديث : "وقال الرتمذي. 2/332، وأمحد 1/128، واحلاكم 2/479، وابن ماجه 4/134
 :ر. (واأللباين. ووافقه الذهيب". صحصح على شرط مسلم: "وقال احلاكم". حسن صحيح

  ).204، 203، ح 367- 1/356األحاديث الصحيحة 
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م أهل توحيد ال يذ  فأما . كر بينهم اختالف يف ذلكفأما هذه الفرق األربع فيزعمون أ
، وأما العيسوية فتقرُّ بنبوة عيسى وحمّمد عليهما السالم، 1القراؤون فمشبهة، وأما الربانيون فمعتزلة

  .وأما السامرة فهم طائفتان كما تقدم
  :الكالم على اليهود  

إذا : ل هلمفنقو . أما العيسوية املعرتفون بنبوة حمّمد عليه السالم ورسالته إىل العرب خاصة
لزمكم تصديقه يف كّل ما أخرب به، ومن مجلة ما أخرب به أنه ) إنه نيب: (صدقتم حمّمدًا يف قوله

يعاً {: قال اهللا تعاىل. رسول اهللا إىل الناس أمجعني سورة .[}ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اِهللا ِإَليُكم مجَِ
  ].158:األعراف، اآلية
إذ كّل ما يف كتابه من هذه اآلي فهو خماطب به أهل . أهل مكة ال غري) الناس: (فإن قالوا

  .فاملخاطب به أهل املدينة. }يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: مكة، وما كان منه
بل الناس املذكورون باأللف والالم الستغراق مجيع الناس من . ال ُنَسلِّم لكم هذا التأويل: قلنا
يعاً {: ولهوقد أكَّده بق. بين آدم تـََباَرَك الَِّذي نـََزَل الُفْرَقاَن {: ، والدليل على ذلك قوله تعاىل}مجَِ
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة {: وقوله تعاىل].1:سورةالفرقان،اآلية.[}َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً 2َعَلى

سورة األنبياء، [} َناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْرَسلْ {]. 28: سورة سبأ،اآلية. [}لِّْلنَّاسِ 
  ].107:اآلية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



فهم خمتلفون فيه حسب اختالف الفريقني : وأما القول بالقدر: "قال الشهرستاين عن اليهو 1
الذين (كاجلربة واملشبهة والقراؤون  ) الذين يقولون بنفي القدر. (والربانيون كاملعتزلة فينا. يف اإلسالم

  ).212امللل والنحل ص : ر) (ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إىل اهللا تعاىل
  ).ب/2/44/ ( 2
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وقد . يريد العريب والعجمي. 1"بعثت إىل األمحر واألسود: "وقد صّح عنه عليه السالم أنه قال

تواتر عنه عليه السالم أنه مل خيتص بدعوته قومًا دون قوم، وأنه أرسل رسله إىل ملوك األطراف 
قه عليه السالم يف بعض أقواله لزمه فمن صدَّ .والتواتر ال سبيل إىل رّده.والنواحي يدعوهم إىل دينه

  .تصديقه يف مجيع أقواله
عليهم - كما قتل موسى ويوشع وداود  2وقد قتل عليه السالم املخالفني مللته من اليهود

  .من خالفهم من أهل األديان، فهذا قولنا للعيسوية- السالم
م أنكروا النسخ، فمنهم من أنكره عقًال، ومنه    . م من أنكره شرعاً فأما غري العيسوية فإ

يستحيل يف العقل أن يتعبد اهللا عباده بشرع يأمرهم فيه بأمر يف وقت مث : فالذين أنكروه عقًال قالوا
والبداءة ال جيوز إّال من جاهل بعواقب األمور . 3وهذا هو البداء: قالوا. يأمر بنقيضه يف وقت آخر

وحكمة فنقضه باطل ) أ/2/45/ (حّقًا  إذ األمر األّول إن كان. فأما الباري فال جيوز منه ذلك
  وسفه وذلك ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان : "، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، والبخاري بلفظ1/371أخرجه مسلم  1
  ).436، 1/435فتح الباري : ر". (النّيب يُبعث إىل قومه خاصة وبُعثت إىل الناس كافة

- 455، 354- 3/324السرية البن هشام : ر. (د خيربكيهود بين قريظة، ويهو   2
والذي نفس : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال)468

حمّمد بيده ال يسمع ِيبَ أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أُرسلُت به 
  .2/143أخرجه مسلم ". إالّ كان من أصحاب النار



  :البداء له معانٍ : "1/148قال الشهرستاين يف امللل والنحل  3
  .وهو أن يظهر له ما علم،وال أظن عاقالًيعتقد هذا االعتقاديف اهللا عزوجل:البداء يف العلم

  .وهو أن يظهر له صواب على خالف ما أراد وحكم: والبداء يف اإلرادة
ومن مل ُجيَوِّز . بشيء آخر بعده خبالف لكوهو أن يأمر بشيء مث يأمر : والبداء يف األمر

  .اهـ". النسخ ظّن أن األوامر املختلفة يف األوقات املختلفة متناسخة
  :والفرق بني النسخ والبداء من وجهني

أن : والنسخ هو. هو أن يأمر باألمر واآلمر ال يدري ما يؤول إليه احلال: أن البداء: أحدمها
حيله يف وقت كذا، وال بدَّ قد سبق ذلك يف علمه وحتمه من يأمر باألمر واآلمر يدري أنه سي

  .قضائه
أن سبب النسخ ال يوجب إفساد املوجب لصحة اخلطاب األّول، والبداء يكون سببه : والثاين

أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً، فيتبّني أن : مثل. داًال على إفساد املوجب لصحة األمر األّول
، البن 83نواسخ القرآن ص : ر. (ل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنهاملطلوب ال حيصل بذلك الفع

  ).البن حزم 4/446اجلوزي، اإلحكام يف أصول األحكام 
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إنكار  1و. فالتزموا رّد ما جاء من الناسخ بعد موسى عليه السالم. يليق باحلكيم سبحانه
فرّدوا نبوة شيث . ليس قبل موسى نّيب أصالً : وقالوا. شرع من كان قبله من شرائع األنبياء فالتزموه

وزعموا أن . ران عليه السالمأّول األنبياء موسى بن عم: وقالوا. وإدريس ونوح وإبراهيم ولوط وغريه
  .3نبّياً أّوهلم موسى 2]عشرون[األنبياء أربعة و 

إذا كان إمنا مستندكم تعاقل العقالء وتعارفهم وقياس الغائب على الشاهد، : فيقال هلم   
لعلمه مبصلحته يف إيقاع . فاعلموا أن السيد قد يأمر عبده يف وقت بفعل وينهاه عنه يف وقت آخر

وكذلك الوالد قد يأمر ولده يف أّول نشوئه بتحصيل الفضائل، فإذا . يف الوقتني مجيعاً  الفعل وتركه
اه   عما كان يأمره به أّوًال لعلمه 4بلغ مبالغ الرجال واحتاج إىل ما ال بُدَّ له منه أمره بالكسب، و

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .وافق لسياق الكالمم) ليفهم(ولعل حذف كلمة ) وليفهم إنكار(يف ص م  1
  .والصواب ما أثبّته) عشرين: (يف ص م 2
إن كّل معجزة : ويقولون. حيتل موسى عليه السالم مكان الصدارة بني األنبياء عند اليهود 3

ويقول موسى بن ميمون . فهي كاملعجزة له - وهو على دين موسى ويدعو إليه  - لنيب جاء بعده 
أنا : "اليت جعلها ابن ميمون أركان اإلميان اليهودي) ة عشراألصول الثالث(يف األصل السابع من 

أؤمن إميانًا كامًال بأن نبوة سيدنا موسى عليه السالم كانت حّقاً، وأنه كان أبًا لألنبياء، من جاء 
ويبدو تأثر عالمة ) ظاظا. د 134الفكر الديين اليهودي ص : ر". (منهم قبله، ومن جاء بعده
يبدو تأثره واضحاً  - ى اإلسالمية ابن ميمون طبيب الدولة األيوبية اليهود يف العصور الوسط

ففي الّنّص السابق االعرتاف بنبوة األنبياء السابقني . بالعقائد اإلسالمية يف األصول اليت وضعها
  .على موسى عليه السالم مع أن الرتاث اليهودي يعتربهم جمرد آباء للشعب اإلسرائيلي

  .ليست يف م 4
  ايناجمللد الث
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  .مبصلحته يف احلالني
ال وكذلك الطبيب املاهر قد ينهى العليل يف وقت عن األغذية املقوية للمادة، ويأمره باستعم

عاد فأمره مبا كان ينهاه  1خيصب البدن ويزيد يف املادة، فإذا نَِقه) ب/2/45/ (اللطيف الذي ال 
اه عنه . عنه ملعرفته مبا يصلحه يف احلالني وقد َعِلَم أّوًال أنه سينهاه عما أمره به ويأمره بتناول ما 

فما املانع أن يتعبد اهللا عباده يف  أّوًال، وإذا كان ذلك حسناً من الوالد يف ولده والطبيب يف سقيمه،
 2وقت حبكم يعلم أن مصلحتهم يف التكليف به، ويطلق هلم األمر من غري تقييد مبدة ليكون أدعى

ا  إىل املسارعة واالمتثال، مث يأمرهم يف وقت آخر برتك تلك التكاليف واستعمال غريها؛ لعلمه بكو
واهللا تعاىل هو العامل مبصاحل عباده على . ادمصلحة هلم يف ذلك الوقت، والشرائع مصاحل للعب

م من  4بالعاقبة، وأحاله 3فما الذي َجوَّز ذلك للوالد والطبيب مع اجلهل! اختالف أحواهلم وأوقا
الَعاِمل بعواقب األمور الذي ال خيفى عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء املدبِّر لعباده كما 

  ].54: سورة األعراف، اآلية. [}َواَألْمُر تـََباَرَك اهللا َربُّ الَعاِلِمنيَ  َأَال َلُه اخلَْلقُ {. يشاء



/ واعلم أن النسخ ال يدخل على األخبار؛ ألن املخرب عنه يصري كذباً، وإمنا يدخل 
فهذا . على األحكام؛ الختالف املصاحل باختالف أحوال املكّلفني واختالف األوقات) أ/2/46(

  .5بيان جواز النسخ عقالً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1619القاموس ص:ر.(صّح وبرئ وفيه ضعف:أي:نقه من مرضه نقهاً ونقوها 1
  .إذعان: يف م 2
  .اجلهد: يف م 3
  .وإحالته: يف م 4
وقد . أزالته: نسخت الشمس الظّل أي: ومنه يقال. قد يطلق مبعىن اإلزالة: النسخ يف اللغة 5

ومنه قوله . كنسخ الكتاب. حتويله من حالة إىل حالة مع بقائه يف نفسهيطلق مبعىن نقل الشيء و 
  ].29: سورة اجلاثية، اآلية. [}ِإنَّا ُكنَّا َنْستَـْنِسُخ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن {: تعاىل

  .رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر: ويف االصطالح
َكلِّق أو على أن التكليف ال خيلو أن يكون م: ودليل إثباته عقًال، هو

ُ
وقوفًا على مشيئة امل

َكّلف
ُ
فإن كان األّول فال ميتنع أن يريد تكليف العباد عبادة يف مدة معلومة مث يرفعها . مصحلة امل
. وإن كان الثاين فجائز أن تكون املصلحة للعباد يف فعل عبادة يف زمان دون زمان. ويأمر بغريها

دة متناهية كصوم يوم، وهذا تكليف انقضى بانقضاء ويوضح هذا أنه قد جاز يف العقل تكليف عبا
  .زمان

ا املنكرون للنسخ، فنقول بأننا ال نسلم مبا قالوه إن : وأما عن الشبهة العقلية اليت احتج 
النسخ يستلزم البداء على اهللا تعاىل أو العبث، بل إن النسخ يكون حلكة معلومة هللا تعاىل الذي 

غاية األمر أن مصاحل العباد تتجدد بتجدد األزمان وختتلف أحاط بكّل شيء ومل ختف عليه، 
  .باختالف األشخاص واألحوال، وأسراره وحكمه سبحانه وتعاىل ال تتناهى

فإذا نسخ اهللا تعاىل حكمًا حبكم مل خيل احلكم الثاين من حكمة جديدة غري حكمة احلكم 
أما بالنسبة هللا عزوجل فقد . سبة لنااألّول، وما يظهر يف النسخ من جديد فإمنا يعترب جديدًا بالن

سبق علمه احمليط الشامل وعليه فال يستلزم نسخ اهللا تعاىل ألحكامه البداء والعبث، وإمنا هو كما 
، وما بعدها، متهيد 319الداعي إىل اإلسالم ص : للتوسع ر. (تغري يف املعلوم ال يف العلم: قيل

، 240- 2/238اجلوزي، اإلحكام البن  80، نواسخ القرآن ص 217- 212األوائل ص 



، 186- 80، لرمحة اهللا، فتح املنان يف نسخ القرآن ص 296- 295لآلمدي، إظهار احلّق ص 
  ).حمّمد فرغلي. د 40/132علّي العريفي، النسخ بني اإلثبات والنفي ص 
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م اليت يعتقدون صّحتها ليكون أفحم هلم وأقطع  فأما جوازه شرعًا فيستدل عليه من تورا

  .واهللا املوّفق واملعني. لعذرهم وحنن نثبت ما فيها من النسخ
م عدة مواضع تدل على : فنقول   :تبدل األحكام وذلك الختالف مصاحل األنامإن يف تورا

إن اهللا تعاىل خلق آدم : "قالت التوراة يف السفر األّول يدعى سفر اخلليقة: املوضع األّول 
وتسلطا على مسك . األرض 1أمنيا وأكثرا وامآل: وخلق من ضلعه حواء زوجه وبارك عليهما وقال

  البحور وطائر السماء واألنعام والدواب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وامالا: يف م 1
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عطيتكما كّل ما على وجه قد أ 1هائنذا: وكّل شيء على وجه األرض، وقال هلما سبحانه

  .2"األرض من شجر ودواب وعشب وطري من البحر والرب ليكون ملأكلكم
فهذا إخبار من اهللا أنه قد أباح آلدم وزوجه مجيع احليوان مطلقًا ملأكلهم، فهل ما أباحه اهللا 

  !.يف شرع التوراة أم قد حرَّم عليكم كثرياً من ذلك؟) ب/2/46/ (آلدم مباح لكم 
ال حيريون جوابًا وال جيدون إىل االنفصال سبيًال، فقد قال اهللا يف التوراة ملوسى  وَها هنا

قوال لبين إسرائيل ال تأكلوا من األنعام اليت على وجه األرض إّال ما شّق ظلفه وهو جيرت، : "وهارون
وال اجلمل حرام عليكم، واخلْنزِير حرام، وال تأكلوا من طري السماء النسر واحلدأة والغراب، 



أجناسهم، وال البوم والعقعق والصعوة والرمخة وأجناسهم، وال اهلدهد والطاوس فهذا كله عليكم 
النسخ إّال أن يبيح  4فهل. ومعلوم عندكم أن هذا مما أبيح آلدم وحواء بنّص أّول التوراة. 3"حرام

يهود ذلك مث فكيف تقرأ ال. اهللا الشيء على لسان نّيب مث حيرمه على لسان نيب آخر أو بالعكس
وإذا كفروا مبا يف أيديهم من كتب اهللا، كيف يطمع فيهم أن يؤمنوا مبا ليس يف أيديهم ! تكفر به؟

  !.من عند اهللا؟
ُحرم . 5"كان آدم يزوج بنيه من بناته بإذن اهللا له يف ذلك: "قالت التوراة: املوضع الثّاينّ    
  ذلك: الوافإن ق. لشرع آدم نفسه) أ/2/47/ (فهذا نسخ  6بعد ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ها أنا: يف م 1
  .30- 1/27تكوين  2
  .18- 11/1الويني  3
  .فهذا: يف م 4
  .22- 4/17سفر التكوين  5
عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك املولودة : "18/9ورد حترمي ذلك يف سفر الالويني  6

ا   ).27/22أيضاً سفر التثنية : ر(و...". يف البيت أو املولودة خارجاً ال تكشف عور
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  .لضرورة عدم اتساع اخللق
  .خيلق هلم أزواجاً وال حيوجهم إىل وطء األخواتقد كان اهللا تعاىل قادراً على أن : قلنا

 2]ابنتا[ليئا وراحيل  1مجع إسرائيل بني أختني يف عصمته ومها: "قالت التوراة: املوضع الثّالث
وهو . وإسرائيل نيب ثابت العصمة وهو عند اليهود والنصارى من الصاحلني ال غري. 3"البان

على ما ال حيل ومن ظن به سوى ما ذكرناه فقد قدح عن اإلقدام  5ومنصبه جيَِل. اهللا 4إسرائيل
ا يف : "فيه، مث قالت التوراة يف السفر الثالث منها ال تنكح املرأة على أختها فتغبطها وجتتلى عور



ا وال يقرتب من امرأة طامث يف حيضها فمن فعل شيئًا من هذه النجاسات منكم أو ممن  حيا
  .6"فسيقبل إيل ويسكن بينكم فلتبد تلك الن

  .وهذا فاعلموا حترمي ما كان مباحاً إلسرائيل، وال جواب لكم عن ذلك
قال اذهب بابنك . هائنذا يا رب: إبراهيم، قال: قال اهللا تعاىل يف التوراة: "املوضع الرّابع  

فبّكر إبراهيم وذهب بالولد . على أحد اجلبال اليت آمرك) ب/2/47/ (الذي حتبه فقربه يل قربانا 
إبراهيم ال تذحبن : ًا وأوثق الولد ورفعه على املذبح وجذب السكني لينحره فناداه امللكوبين مذحب

الصيب فقد علم اهللا أنك ختشاه إذ مل تبخل عليه بولدك، ورفع إبراهيم بصره فرأى الكبش فذهب 
  وهذا فاعلموا أنه ال معىن له غري النسخ. 7"فأخذه ورفعه على املذبح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والتصويب من نسخة م) هم(يف ص  1
  .والصواب ما أثبّته) ابنيت(يف ص، م  2
  .30- 29/16تكوين  3
. تقدم التعليق على قول املؤلِّف بأن اليهود والنصارى ال يؤمنون بنبوة يعقوب عليه السالم 4

  ).432ص : ر(
  .حبد: يف م 5
  .18/9الويني  6
  .، يف سياق طويل14- 22/1تكوين  7
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  !.؟ - تعاىل عن كفركم علّواً كبرياً  - إن ذلك بداء من اهللا  - ويلكم  - أفتقولون . 
قد كان جائزًا يف شرع يعقوب فجمع يف . مع يف النكاح بني احلّرة واألمةاجل: املوضع اخلامس

  .مث نسخته التوراة بعد ذلك فلم جتزه 1عصمته بني ُحرتني وأمتني
اخرج انت وشعبك من مصر لريثوا : قال اهللا تعاىل ملوسى: "قالت التوراة: املوضع الّسادس

ا أباكم إبراهيم أن أُ  م موسى يف التيه . 2َورِّثها نسلهاألرض املقدسة اليت وعدت   - فلما صار 



فلم يدخلوها هم .3"أنتم ألنكم أغضبتموين)أ/2/48/(ال تدخلوها: قال اهللا تعاىل - قالت التوراة 
بن  4يوشع بن نون وكاالب: وال موسى وهارون ومل يدخلها أحد ممن خرج من مصر سوى رجلني

  .وهذا نسخ لشرع موسى نفسه. يوفينا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
. راحيا وليئة ابنتا البان: ، وذكر بأن اسم الزوجتني احلرتني، مها9- 30/1سفر التكوين  1

  .بلهة جارية راحيل، زلفة جارية ليئة: واسم األمتني مها
  .2، 33/1سفر اخلروج  2
  ).14(سفر العدد اإلصحاح  3
وكان رأساً . وهو ابن يفئة. كلب  :وهو اسم عربي معناه: كالب: ورد يف الّنّص أن امسه 4

وأحد اجلواسيس االثين عشر الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا على أرض  . ألحد آباء سبط يهوذا
وكان . وأحد أفراد اجلماعة اليت أقامها موسى قبل الدخول إىل أرض كنعان لتقسيم األرض. كنعان
  ).758قاموس ص : ر. (سنة ملا مت االستيالء على أرض كنعان 85عمره 
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تنح عن هذا الشعب اخلبيث القلوب : قال اهللا تعاىل ملوسى: "قالت التوراة: املوضع الّسابع

فلم يزل موسى . فإين أهلكه وأبيده عن جديد األرض وأبدلك شبعًا خريًا منه. اسي الرقابالق
  .وهذا نسخ. 2]1يبدهم[يصلي ويشفع فيهم حىت عفا اهللا عنهم فلم يهلكهم ومل 

وقد أقام الناس من لدن آدم إىل زمن موسى مل يُتعبَّدوا بتحرمي . 3حترمي السبت: املوضع الثّامن
  .كانت األعمال فيه مباحًة مث حرِّمت على لسان موسى  بل. األعمال فيه

فهذه نصوص التوراة تصرح . 4]كثرياً [ولوال إيثار االختصار لتلونا عليكم من هذا اجلنس   
فمن أشد كفرًا وأبني ضالًال من قوم يقرؤون . بنسخ األحكام وتبديل احلرام حالًال واحلالل حراماً 

ا  بعد اعتقاد صّحتها وينسبون أنبياء اهللا إىل تعاطي احملرمات  )ب/2/48/ (التوراة مث يكفرون 
ولو كان اليهود أويل أحالم . ومن قدح يف أنبياء اهللا فقد كفر باهللا! والستباحة الفروج بغري أمر اهللا؟



. ملا َردُّوا النسخ واعتلوا بأنه بداء مع وصفهم اهللا تعاىل بالندم واألسف وذلك أشد شناعة من البداء
م 5فرووا   أن اهللا رأى ظلم الناس: "يف السفر األّول من تورا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) يبيدهم(يف ص، م  1
، أن ذلك ليس بنسخ فقد قال 1/181، يرى العالمة ابن حزم 15- 32/9سفر اخلروج  2

والكذب املنفيان عن اهللا  - خ الذي هو أشد من النس - وهذا هو البداء : "بعد ذكره للّنّص السابق
فهذا هو الكذب بعينه . ألنه ذكر أن اهللا تعاىل أنه سيهلكهم ويقدمه على غريهم مث مل يفعل. تعاىل

  ).1/181الفصل : ر. (اهـ"  - تعاىل اهللا عنه  - 
اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع مجيع : "، ونّصه10- 20/8خروج  3
  ".ال تصنع عمًال ما أنت وابنك. بع ففيه سبت للّرّب إهلكوأما اليوم السا. عملك
  .والصواب ما أثبّته) كثري(يف ص، م  4
  .وقرروا: يف م 5
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ألزيلن ما على : وشّرهم قد كثر على وجه األرض فأسف اهللا إذ خلق آدم على األرض فقال

فوصفوا . 1"األرض من البشر واألنعام والدواب وطري السماء؛ ألين قد ندمت على خلقي إيّاهم
م تعاىل باألسف والندم الدالني على غاية النقص واجلهل بالعواقب مث أنكروا النس خ وهو ضّد رّ

م وأحواهلم   .البداء، إذ النسخ أمر مبصاحل العباد يف أوقا
م ما هو أقبح من البداء صرحيًا فرووا يف السِّفر األّول من التوراة أنه ملا : "وقد حكوا يف تورا

ال تسكن الروح بعدها يف بشر : نظر بنو اهللا بنات الناس حسانًا ونكحوا منهم ما أحبوا قال اهللا
فهذا إخبار من اهللا أنه ال يعمر بشرًا أكثر من ) أ/2/49. / (2"امهم مائة وعشرين سنةولتكن أي

مائة وعشرين سنة وال يسكن الروح يف بشر، مث نصت التوراة بعد هذا القول أن أرفخشد عاش من 
وعاش رعوا من بعد ما ولد ساروج مائيت سنة وسبع . 3بعد ما ولد له شاحل أربعمائة وثالث سنني

وعاش إسحاق مائة سنة ومثان . 6سنة 5]ومخسًا وسبعني[وعاش إبراهيم مائة سنة . 4سنني



وهذا أشّد من البداء ألنه  . ومجاعة كثرية ُعّمروا أعمارًا تزيد على ما حكوه عن اهللا تعاىل. 7سنة
 9عندكم معشر اليهود فكيف متنعون النسخ وتتعللون 8]جائزاً [وإذا كان هذا . كذب يف األخبار

  !!.داء من اهللا؟بأنه ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13- 6/5تكوين  1
  .3- 6/1تكوين  2
  .، وهو ابن سام بن نوح عليه السالم)أرفكشاد: (، وفيه أن امسه13- 11/10تكوين  3
  .، وهو رعو بني فاجل بن عابر بن شاحل بن أرفكشاد21، 11/20تكوين  4
  .والصواب ما أثبّته) مخس وسبعون(يف ص  5
  .25/7تكوين  6
  .35/28تكوين  7
  .والصواب ما أثبّته) جائز(يف ص  8
  .وتتقولون: يف م 9
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أنه مرض فأوحى اهللا إىل أشعيا النيب عليه السالم أن "ملك يهوذا  1]حزقيا[صة وقد جاء يف ق

. قل حلزقيا يوصي فإنه ميت من علته هذه، فدخل عليه أشعيا وأخربه بوحي اهللا إليه يف شأنه
فاستقبل حزقيا اجلدار وبكى وتضرع إىل اهللا فَنزل الوحي على أشعيا النيب قبل خروجه من الدار 

بعد ثالثة أيام وأنه قد زيد يف ) ب/2/49/ (جزقيا يقوم من علته ويْنزل إىل اهليكل  يقول له، إن
وإذا كانت كتب اليهود وتشهد مبثل هذه األشياء مل يلتفت إليهم .  3"عشرة سنة 2عمره مخس

هذا وقد ابتدأ اهللا تعاىل العامل بعد أن مل يكن وفرض تكاليف بعد أن مل جتَِب . بعدها يف رّد النسخ
أحدث أموراً ومل يدل ذلك على البداء، وقد نقل سبحانه عباده من حال إىل حال ومن صحة إىل و 

وكذلك نقلهم من جنس من التكاليف إىل جنس . سقم ومن حياة إىل موت ومل يدل على البداء
آخر ال يدّل على البداء، وكأنه سبحانه يأمر عباده باألمر فيتمرنوا عليه املدة الطويلة حىت يصري 



وهل امتثاهلم . عندهم من قبيل االعتياد، فيأمرهم برتكه والتزام سواه اختباراً هلم وامتحاناً لطاعتهم له
فال يدل شيء من ذلك على البداء . وكّل ذلك منه حسن. 4ألمره طاعة حمضة أو عادة مستصحبة

  .واالستدراك
ا وقت دون  5افإذا وردت العبارة مطلقة بلفظ يوهم التأبيد مث نسخت تـَبَـيـَّنَّ     أن املراد 
فظنوا أّن ) أ/2/50. (6"متسكوا بالسبت أبدا الدهر: "وقد متسكت اليهود بقول التوراة. وقت

  ذلك للتأبيد، وأن لفظه نّص ال حيتمل التأويل،
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).377ص :ر. (تقدمت ترمجته: وحزقيا. حزقيال، والتصويب من الّنصّ :يف ص، م 1
  .عشر: يف م 2
  .5- 38/1سفر أشعيا  3
  .مستطحبه: يف م 4
  .بينا: يف م 5
  .17، 31/16سفر اخلروج  6
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وقد أحدث سلفنا يف : قالوا. 1أمرت التوراة بقتل من أحل السبت وجوز فيه األعمال: اوقالو 

  .السب حدثاً فمسخوا
م ملا ألزموا مبا يف التوراة والنبوات من األحكام اليت نسخت وجتدد غريها عدلوا إىل  ّ واعلم أ

: تمل صلة حمذوفة وهيحي" متسكوا بالسبت أبد الدهر: "هذه اللفظة، وليس كما ذهبوا إليه إذ قوله
والدليل على هذا االحتمال أنه لو قرن بآخر الكالم وسيق معه مل ". ما مل يأتكم نّيب يأمركم ِحبلِّه"

  .يتناقض ومل ينب عنه وإذ كان الكالم يقبله محلناه عليه إذ نبوة عيسى وحمّمد ال سبيل إىل رّدها
لضرورة اجلمع بني أقوال الصادقني حىت وقول التوراة إن صّح ميكن ختصيصه، فواجب أن ُخيَصَّ 

ال تقع املعارضة بني األدلة القطعية، فتحرمي العمل يف السبت حكم من مجلة األحكام التكليفية 
) ب/2/50" / (متسكوا بالسبت أبد الدهر: "والدليل على أن قوله. فنسخه كنسخ سائر األحكام



قال اهللا تعاىل لنوح ملا كثرت خطايا : "ليس للتأبيد بل لدهر خمصوص وزمان مؤقت، قول التوراة
يعمل : "مث قال بعد ذلك ملوسى عليه السالم -  3"يف البشر إىل الدهر 2ال تسكن روحي: البشر

وقال  - ". الذي مألته روح اهللا بالعلم واحلكمة 5الذي من سبط يهودا 4]بصلئيل[لك قبة الزمان 
فوضع أن لفظة الدهر ال . ا من البشرومه. 6"كذلك يف رفيقه الذي من سبط دان: " - أيضًا 

  .تقتضي التأبيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36- 15/32، سفر 31/15سفر اخلروج  1
  .روح: يف م 2
  .6/3تكوين  3
  .والتصويب من الّنصّ ) بصل إيل(يف ص، م  4
  .اليهود: يف م 5
  .35- 35/30، 6، 2، 31/1خروج  6
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تنبأ على هذه العظام وأنا أبث روحي فيهم : إن اهللا تعاىل قال له: "ويف نبوة حزقيال أيضا

  .بشرفقد سكنت روح اهللا يف ال. 1"فيحيون، ففعل
يف . 2"إن أرض الشام له ولذريته من بعده أبد الدهر: إن اهللا تعاىل قال إلبراهيم: "ويف التوراة

فلم يرد . 3وذلك ال يتقاضى إّال دهرًا خمصوصًا بدليل خروجها من أيديهم.عدة مواضع من التوراة
  .سبحانه إّال املدة اليت أقامت يف أيديهم

اصنع قبة الزمان ومن صفتها كيت وكيت وليلبس : ملوسى إن اهللا تعاىل قال: "وقالت التوراة
ا كذا وكذا للدهر ) أ/2/51/ (وليس بقاء القبة وال هارون . 4"هارون ثيابًا للتكهن من صور

  .مؤبداً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10- 37/1سفر حزقيال  1



ن بعدك أرض غربتك  وأعطي لك ولنسلك م: "، كاآليت17/8ورد الّنّص يف سفر التكوين  2
إّال أن . 21- 15/18، 17- 13/14وتكرر يف نفس السفر ". كّل أرض كنعان ملكًا أبدياً 

فستحقه . والتمسك بشرائعه وفرائضه. هذا الوعد من اهللا كان مشروطًا باإلميان والطاعة هللا عزوجل
يائه ونقض العهد من آمن باهللا وطبق شريعته، وحيرم منه من أشرك مع اهللا آهلة أخرى أو كذب بأنب

، 46- 26/1فحينئٍذ حتل عليه اللعنة والغضب من اهللا كما ورد ذلك يف سفر الالويني . وامليثاق
كما أن هذا الوعد مع إبراهيم عليه السالم كان بعد ميالد إمساعيل وقبل . يف سياق طويل جداً 

هو إمساعيل عليه فالسياق يدل إذن على أن املراد بالوعد . - عليهما السالم  - ميالد يعقوب 
  .السالم وذريته من بعده

). 17/6سفر امللوك الثاين : ر. (م. ق 72فقد أخرجهم اآلشوريون إىل بابل سنة  3
، وسفر أخبار 25/7املرجع الّسابق : ر. (م. ق 587وأخرجهم كذلك نبوخذ نصر البابلي سنة 

م وقد كان ذلك عقابًا هلم من اهللا عزوجل ل). 21- 36/5األيام الثاين  كفرهم باهللا وعباد
فكتب اهللا عليهم الذلة واملسكنة . األصنام وقتلهم األنبياء ونقضهم امليثاق وفسادهم يف األرض

  .فتشردوا يف أحناء العامل, وباؤوا بغضب من اهللا
ويف ذلك رّد على ما يروجه اليهود وخيدعون به الناس، بأن اهللا تعاىل قد أعطى أجدادهم وعداً 

ولنا عليها . إن هذه األرض أعطيت لنا وعداً : كما يقول بيجن) فلسطني(كنعان أن مينحهم أرض  
، اليهودية 257- 241رجاء جاروري ص  - فلسطني أرض الرساالت اإلهلية : للتوسع ر. (حقّ 
  ).92- 90أمحد شليب ص . د

  ).30، 29، 27، 26، 25(سفر اخلروج اإلصحاحات  4
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ما على الدعوة : "وقالت التوراة يف السِّفر الربع منها ملوسى اصنع قرنني من فضة تستعني 
هارون هم الذين يهللون  2]وبنو[د قبة الزمان إسرائيل عن 1]بنو[للرحلة، فإذا نفخ فيهما اجتمع 

فثبت بذلك . وليس ذلك للتأبيد بل لدهر خمصوص. 3"بالقرون ولتكن هذه سنة لكم إىل الدهر
أن الذي وعد به إبراهيم من متليك ولده األرض خمصوص به ولد يعقوب يف ذلك الدهر الذي 



ذه النصوص أن لفظ وإذ. انقضى ومضى مث قد زالت من أيديهم وزال ملكهم عنها : قد ثبت 
ال يقتضي التأبيد يف سكىن روح اهللا يف البشر وال يف ملك األرض وال يف لباس هارون ) الدهر(

. فكذلك لفظ الدهر يف حترمي السبت. الثياب وضربه بالقرون للرحيل بل لدهر خمصوص يف علم اهللا
جواب هلم عما ألزمناهم من نصوص  وهذا هو أقوى ما متسك به اليهود يف تأبيد حترمي السبت وال

م   .تورا
وأما احتجاجهم مبسخ من مسخ من أسالفهم قردة وخنازير، فذلك لتعديهم يف السبت قبل    

فلما دلسوا على اهللا وخالفوا أمره ) ب/2/51/ (نسخه إذ كانوا مكّلفني يف ترك األعمال فيه 
يه مع بقاء حرمته عاقبهم باملسخ   ، فلما4وارتكبوا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) بنوا(يف ص، م ) 2(و 1
  .8- 10/1سفر العدد  3
َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت ِإْذ َتْأتِيِهْم {: قال تعاىل 4

ُلوُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن َوِإْذ َقاَلْت  ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعاً  َويـَْوَم ال َيْسِبُتوَن ال َتْأتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْ
بـُُهْم َعَذابًا َشِديدًا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَىل رَ  ُهْم ِملَ َتِعُظوَن قـَْومًا اللَُّه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ بُِّكْم َوَلَعلَُّهْم أُمٌَّة ِمنـْ

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذابٍ يـَتـَّقُ  َنا الَِّذيَن يـَنـْ ُروا ِبِه َأْجنَيـْ ا َنُسوا َما ذُكِّ  بَِئيٍس ِمبَا  وَن فـََلمَّ
ا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني  : عراف، اآليةسورة األ. [}َكانُوا يـَْفُسُقوَن فـََلمَّ

163 -166.[  
ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اللَِّه َمْن َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل {: وقال تعاىل

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت أُوَلِئَك َشرٌّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َعْن َسوَ  ِبيِل ِمنـْ سورة املائدة، . [}اِء السَّ
  ].60: اآلية
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، وغريَّ كثريًا من 1السبت وأباح األعمال فيهبعث اهللا نبّيه املسيح ابن مرمي عليه السالم نسخ 
األحكام وآمن طوائف من اليهود باملسيح عليه السالم وتركوا السبت فلم يُنسبوا بعد إىل عدوان ومل 

  .ميسخوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ة أضّل اهللا عن اجلمع: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 1
فجاء اهللا بنا، فهدانا اهللا ليوم . من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم األحد

حنن اآلخرون من أهل . وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. اجلمعة، فجعل اجلمعة والسبت واألحد
خاري عن أيب ، والب2/586أخرجه مسلم ". املقضي هلم قبل اخلالئق. الدنيا واألّولون يوم القيامة

مث هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا اهللا، : "هريرة رضي اهللا عنه مرفوعًا بلفظ
  ).2/354فتح الباري : ر". (اليهود غدا، والنصارى بعد غد: فالناس لنا فيه تبع

  
أن  ليس املراد أن يوم اجلمعة فرض عليهم بعينه فرتكوه، ألنه ال جيوز ألحد: "قال ابن بطال

أنه فرض عليهم يوم من اجلمعة وُكِّل  - واهللا أعلم  - يرتك ما فرض اهللا عليه وهو مؤمن، وإمنا يدل 
ومال . اهـ". إىل اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا يف أّي األيام هو، ومل يهتدوا ليوم اجلمعة

  .عياض إىل هذا ورّجحه
، فاختلفوا هل يلزم تعّيه أم يسوغ إبداله بيوم ميكن أن يكونوا أمروا به صرحياً : "وقال النووي

ويشهد له ما رواه الطربي بإسناد صحيح عن جماهد يف قوله ". آخر؟ فاجتهدوا يف ذلك فأخطأو
أرادوا اجلمعة فأخطأوا وأخذوا السبت : "قال. }إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه{: تعاىل

، 2/355فتح الباري : ر" (اليهود والصارى يف ذلكمكانه، وحيتمل أن يراد باالختالف اختالف 
  ).144، 6/143شرج النووي لصحيح مسلم 

: ر. (وعلى هذا فإن املسيح عليه السالم مل مير أتباعه بتقديس يوم األحد بدًال من السبت
وقد كانت رسالة عيسى . ألنه كان مّتبعًا شريعة موسى عليه السالم). 265هدية احلياري ص 

قاً ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْوَراِة َوألِحلَّ َلُكْم {: كما قال عزوجل وحكاية عن عيسى  عليه السالم َوُمَصدِّ
إمنا ينسب إىل بولس استبدال ]. 50: سورة آل عمران، اآلية. [}...بـَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكمْ 

، 2- 16/1إىل كورنثوس  السبت باألحد عند النصارى فيما ورد من تعاليمه يف رسالته األوىل
: ص: ر. (وهذا االستبدال من االحنرافات اليت أحدثها بولس يف دين املسيح كما سبق بيانه

100.(  



ومما يدّل على حتريف النصارى واستبداهلم السبت باألحد هو ما ذكرته أناجيلهم من أن 
  ).4/16لوقا : ر. (املسيح كان يعظم السبت وبأنه كان يذهب إىل اجملامع للصالة يف السبت

إن املسيحيني األّولني قد قدسوا : "455، 454ويقول مؤلِّفو قاموس الكتاب املقدس ص 
قيامة : أي(يوم السبت، ولكن يوم األحد حلَّ تدرجييًا حمل يوم السبت، فقد جعلت قيامة ربّنا 

ض قادة ويف قرار اجملمع املسيحي األّول مل يفر . قيمة خاصة ليوم األحد). املسيح من املوت
وقد كانت هناك مجاعة من املسيحيني يعتقدون بأن .... الكنيسة األوىل حفظ يوم السبت اليهودي

وقد كان بعض املسيحيني األّولني حيفظون كًال من . عليهم أن حيفظوا يوم السبت ال يوم األحد
ه بعد أن منعه ، واستمر مدة أربعة قرون مث انتهى أمر )األحد(السبت اليهودي ويوم الّرّب املسيحي 

ا حفظت يوم األحد بناء على . م364جممع خلقدونية الكنسي يف عام  وخيربنا تاريخ الكنيسة أ
جنتمع سوية يوم األحد، ألنه اليوم األّول الذي فيه غريَّ اهللا : أوامر الرسل، حيث يقول جستينوس

وشهد .سيح من األمواتوالعدم إىل وجود، ويف هذا اليوم قام خملصنا يسوع امل. الظلمة إىل نور
  .بتصرف. اهـ". أن اهللا قد غريَّ يوم السبت إىل يوم األحد: اثناسيوس اإلسكندري
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واهللا ربّنا  - . 1فقد ثبت جواز النسخ عقًال ودللنا على وقوعه شرعًا واننقطعت معاذير اليهود

أن روح اهللا قبل خلقه العامل كانت ترفرف على : "زعم اليهود: فضيحة أخرى - 14احملمود   
م يعتقدون أن حياة الب - عافاك اهللا  - انظر . 2"املياه اري تزايله إىل سوء هذا التعبري ومساجته، كأ

  .إمنا عنينا أن املياه كانت مصونة حبفظه عن الضياع: فإن قالوا. وتفارق ذاته
وصان اهللا املياه وحفظها كي ال تضيع، وِملَ : فليس للمياه اختصاص بذلك فهال قلتم: قلنا هلم

  !استعملتم هذا اللفظ املوهم املوجب لاللتباس، القاضي بالفكر الرديء والوسواس؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 102- 86إفحام اليهود ص : يف إثبات انسخ وإلزام اليهود والنصارى بذلك: ر 1

، أليب عبيدة اخلزرجي، التمهيد ص 267- 265للسموأل املغريب، مقامع هامات الصلبان ص 



، لألنباري، إغاثة اللهفان ص 340- 319، للباقالين، الداعي إىل اإلسالم ص 219- 204
  .وغريها. ، لرمحة اهللا313- 295بن القيم، إظهار احلّق ص ، ال652- 646
  .1/2سفر التكوين  2

وروح : "، تفسري الّنّص كاآليت1/18وقد ورد يف السنن القومي يف تفسري أسفار العهد القدمي 
اهللا يرف على وجه املياه، أو ريح اهللا، وأكثر مفسري اليهود يفّسرون الروح هنا بريح عظيمة من اهللا 

اد العربانّيون أن ينسبوا إىل اهللا ما يريدون تعظيمه، وعلى هذا، ذهب مجاعة من علماء التفسري واعت
ا ظلمات الغمر واخللو: هنا) بالروح(إىل أّن املقصود    .اهـ". ريح عظيمة بدد اهللا 

): 138- 135: رسالة الالهوت والسياسة ص: (ويقول الفيلسوف اليهودي سبينوزا يف
يف معناه األصلي على الريح كما هو معروف، ولكنها تستعمل أيضًا يف كثري من ) رواه(تدّل كلمة "

 - 3. نفخ أو تنفس - 2. نسمة - 1: األحيان مبعاٍن أخرى مشتقة من املعىن اجلأول، فتقول مثالً 
وهكذا : مث يقول - الرأي أو الفكرة إىل غري ذلك  - 5. الصفة أو القدرة - 4. الشجاعة أو القوة
أو روح ) روح اهللا(فسري كّل نصوص الكتاب اليت يرد فيها ذكر روح اهللا، فعبارة يسهل علينا ت

  .اهـ". 1/2ال تعين يف بعض النصوص إالّ رحياً قويّة جافة عاتية، كما يف سفر التكوين ) يهوه(
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) أ/1/52: / (زعم اليهود أّن اهللا تعاىل حني أكمل خلقة العامل قال: فضيحة أخرى - 15
: فلذلك اعتق كثري من اليهود التجسيم، فقال. 1"تعالوا حىت خنلق بشرًا شبهنا ومثالنا فخلق آدم"

دمي وأنه شيخ أبيض الرأس واللحية وأنه جالس على كرسي واملالئكة قيام بني إن اهللا يف صورة آ
لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء {. 3!]شبه ومثال؟[من أين اهللا  - والويل لليهود  -  2يديه والكتب تقرأ حبضرته

  ].11: سورة الشورى، اآلية. [}َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/26تكوين  1
كنت أرى أنه وضعت عروش : "كاآليت  7/107ورد ذلك التجسيم يف سفر دانيال  2

وعرشه هليب نار وبكراته . لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي. وجلس القدمي األيام



فجلس . ألوف ألوف ختدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. ر نار جرى وخرج من قدامه. نار متقدة
  ".وفتحت األسفارالدين 

يف ) التوارة(يطالع الشريعة  - تعاىل عما يقولون علّوًا كبريًا  - كما ورد يف التلمود أن اهللا 
الساعات الثالث األوىل من النهار، وبأنه ال شغل هللا يف الليل غري تعلمه التلمود مع املالئكة ومع 

  ).55الكْنزاملرصوديف قواعدالتلمود ص:ر".(ملك الشياطني
لتصور املنحرف لليهود للذات اإلهلية العلية ناشئ من تأثرهم بالوثنية اليت كانوا حتت فهذا ا

م. سلطتها يف السيب البابلي   .وللمادية اليت طغت على نفوسهم وحتّكمت يف تصورا
  .والصواب ما أثبّته) شبها ومثاال(يف ص، م  3
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زعم اليهود أن الباري ملا خلق اخللق يف ستة أيام اسرتاح يف اليوم : فضيحة أخرى - 16
قل عن بعض اليهود أفهامهم أن الباري يعتوره التعب والنصب، ورمبا نُ  2واعتقدوا بغلط. 1السابع

وهذه الزيادة مل . أن الباري يف اليوم السابع استلقى على ظهره واضعًا إحدى رجليه على األخرى
ا قد نقلت عن بعضهم ولست أبعد من عقوهلم اعتقادها . 3أقف عليها يف نسخ التوراة غري أ

ا   .والبوح 
إنكما يف اليوم الذي : اءأن اهللا تعاىل قال آلدم وحو : "زعم اليهود: فضيحة أخرى - 17 

وذلك من الكذب الفاحش على اهللا . 5"موتاً  4]متوتان[تأكالن فيه من الشجرة اليت نيتكما عنها 
ما  عاشا بعد األكل دهرًا حىت رزقا األوالد ورأيا فيهم الرب ) ب/2/52/ (فإن التوراة تشهد إ

  .6والفاجر
موه. 7واليهود تزعم أن اجلنة ال أكل فيها وال شراب وقد قررت ذلك يف . ذا املوضع يكذ

  .8مسألة مفردة أثبت فيها اشتمال اجلنة على أصناف من املالذ من األكل والشراب والنكاح
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد رّد اهللا عزوجل على زعمهم الكاذب بقوله . 3- 2/1ورد ذلك يف سفر التكوين  1
َنا ِمْن ُلُغوٍب َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّما{: تعاىل نَـُهَما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّ سورة . [}َواِت َواألْرَض َوَما بـَيـْ



خلق اهللا السموات واألرض يف  - عليهم لعائن اهللا  - قالت اليهود : "قال قتادة]. 38: ق، اآلية
اهللا تعاىل  فأْنزل.ستة أيام مث اسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة

  ).4/245تفسري ابن كثري :ر".(تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه
  .بلغط: يف م 2
اجتمعت اليهود عن آخرهم على أن اهللا تعاىل ملا فرغ : "فقال. نقل الشهرستاين ذلك عنهم 3

من خلق السماوات واألرض استوى على عرشه مستلقيًا على فقاه، واضعًا إحدى رجليه على 
  ).1/219مللل النحل ا: ر". (األخرى
  .والصواب ما أثبّته) متوتا(يف ص، م  4
  .2/17تكوين  5
  .25، 2، 4/1تكوين  6
  .وال شرب: يف م 7
  .113، 112: ص: ر 8
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ملا بىن الصرح وشيَّده نزاللباري إىل األرض حىت  1زعم اليهود أن منرود: فضيحة أخرى - 18

م نزول الباري . وبني ما أراد من ذلك 2هدمه وحال بني منرود واليهود كثريًا ما يطلقون يف تورا
. يصفونه باحلركة واالنتقال والتفريغ واالشتغال فكأمنا يعجزون اهللا تعاىل عن القدرة على ما أراد حىت

  .وذلك كّله من صفات احملدثني ويتعاىل عن ذلك رّب العاملني
َياُهم مِّن الَقَواِعد{: أين هذا من ألفاظ الكتاب العزيز حيث يقول وقوله . 3}َفَأَتى اهللا بـُنـْ

  .4}َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اَألْرضَ {: تعاىل
زعم اليهود أن إبراهيم حني مرت به املالئكة هلالك سدوم وعامورا : رىفضيحة أخ - 19  

خبزًا وحلمًا وسقاهم مسنًا ولبنًا وملا باتوا ) أ/2/53/ (مدائن لوط عليه السالم أضافهم وأطعمهم 
م شأن اآلدميني يتناولون . 5عند لوط عشاهم فطرياً  وذلك جهل عظيم إذ اعتقدوا أن املالئكة شأ



وتلك أجسام روحانية إمنا غذاؤها وقوت أرواحها جنس آخر . اآلدميون من األغذيةما يتناوله 
  .روحاين ال يعرفه اليهود

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ورمبا كان هو نفسه جلجاميشي . ابن كوش بن حام، صياد جبار وملك قدير: منرود 1

  ).978قاموس ص : ر. (األكادي أو البابلي
  .9- 11/1تكوين  2
َيانـَُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف {: قال تعاىل 3 َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َفأََتى اللَُّه بـُنـْ

  ].26: سورة النحل، اآلية. [}ِمْن فـَْوِقِهْم َوأَتَاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُروَن 
َدارِِه األْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن َفَخَسْفَنا ِبِه َوبِ {: قال تعاىل 4

  ].81: سورة القصص، اآلية. [}ِمَن اْلُمْنَتِصرِيَن 
  .8- 18/1تكوين  5
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إن املؤمنني يف اجلنان ال يأكلون وال يشربون بل يكون حاهلم عند اهللا  : "وقد قال أهل الكتاب

ذا . فكيف ناقضوا َهاهنا فزعموا أن املالئكة أكلت الطعام وشربت الشراب". كحال املالئكة و
وقد قال . 1أن أهل الكتاب ليس بأيديهم من كتب أنبيائهم إّال الرسوم التحريف وشبهه تعلم

ا َرَأى أَْيِديـَُهم َال َتِصُل ِإَليِه َنِكَرُهم َوَأْوَجَس ِمنـُْهم ِخيَفًة َقاُلوا َال َختَفْ {: الكتاب العزيز . }فـََلمَّ
ضعوا أيديهم وذلك كناية عن عدم األكل ويشبه أن يكون املالئكة و ]. 70: سورة هود، اآلية[

  .على الطعام وتقدموا به إىل الفقراء وأبناء السبيل
/ تقدم  2أّن نّيب اهللا لوطًا ملا - أبعدهم اهللا  - زعم اليهود : فضيحة أخرى - 20  

حىت . اهللا إليه باخلروج من تلك القرية الظاملة مل يسارع إىل اخلروج وتباطأ يف االمتثال) ب/2/53(
واألنبياء حماشون عن عوارض . 3ره دفعًا عنيفًا حىت أخرجوه كرهاً جعل املالئكة يدفعون يف ظه

أعوذ باهللا من القد يف عصم األنبياء والتشبه بأمثال اليهود  - الشكوك فيما يأمر به اهللا سبحانه 
  .األغبياء



زعم اليهود أن نّيب اهللا إبراهيم حني حضرته الوفاة وأشرف على : فضيحة أخرى - 21  
  عاىل، وّرث ماله كّله إسحاق ولده وحّرمالقدوم على اهللا ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1438القاموس ص:ر.(وهو األثرأوبقيته،أو ما ال خص له من اآلثار.الّرسم:مفرده 1
  .ليست يف م 2
قم : وملا طلع الفجر كان امللكان يعجالن لوطًا قائلني: "ونّصه. 22- 19/15تكوين  3

لك بإمث املدينةخذ امرأتك وابنتيك امل وملا تواىن أمسك الرجالن بيده وبيد امرأته . وجودتني لئال 
  ".وبيد ابنتيه لشفقة الّرّب عليه أخرجاه ووضعاه خارج املدينة
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إىل جهل وحيف يتَـَنزه عنه جهال الصبيان وقد قال  - وهو خليل اهللا  - فنسبوه . 1باقي أوالده

  .2"إنّا معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة: "خامت الّنبيني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما بنو . براهيم إسحاق كّل ما كان لهوأعطى إ: "ونّصه. 8، 25/5سفر التكوين  1
السراري اللوايت كانت إلبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه إىل أرض املشرق 

وأسلم إبراهيم . وهذه أيام سين حياة إبراهيم اليت عاشها مئة ومخس وسبعون سنة. وهو بعد حيّ 
  ...".روحه ومات بشيبة صاحلة شيخاً 

ليهود إىل إبراهيم عليه السالم من حماباة ابنه إسحاق وتفضيله على سائر إخوته إن ما نسبه ا
م الصفوة املختارة من البشر واملوعودون بالربكة من - يف توزيع ممتلكاته ليتسىن لليهود االدعاء بأ

إذا كان لرجل امرأتان : "ونّصه. 17- 21/15خيالف قانون الوراثة املذكورة يف سفر التثنية - اهللا
فإن كان االبن البكر للمكروهة . حدامها حمبوبة واألخرى مكروهة، فولدتا له بنني احملبوبة واملكروهةإ

بل يعرف . ال حيل له أن يقّدم ابن احملبوبة بكراً على ابن املكروهة البكر. فيوم يُقّسم لبنيه ما كان له
له حّق . هو أّول قدرتهألنه . ابن املكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنني من كّل ما يوجد عنده

بناء عليه فإ، حّق إمساعيل عليه السالم يف املرياث حّق شرعي وعادل باعتباره االبن ". البكورية



فمن املعلوم من التوراة أن . إذ إن إمساعيل يكرب إسحاق بأربع عشرة سنة. البكر الشرعي إلبراهيم
ولكن عندما ولدت سارة ). 16/16تكوين . (سنة 86هاجر ولدت إمساعيل وعمر إبراهيم 

وهذا يدل على أن إمساعيل االبن البكر ) 21/5تكوين . (سنة 100إسحاق كان عمر إبراهيم 
  .إلبراهيم

فإلمساعيل احلّق يف الضعف مما - كم يزعم اليود- فإن كان هناك إرث إلبراهيم عليه السالم
األمر كما أخربنا به الصادق  وإّال فإن حقيقة. يأخذه أوالد إبراهيم ومن بينهم إسحاق عليه السالم

  ".بأنا معاشر األنبياء ال يورثون، وأّن ما تركوه فهو صدقة: "األمني صلى اهللا عليه وسلم
إن العلماء : "فإن املرياث القحيقي لألنبياء هو علم الشريعة والوحي اإلهلي فقد ورد يف احلديث

. ، وبن ماجه4/57أخرجه أبو داود ". من أخذه أخذ حبظٍّ وافرٍ . ورثة األنبياء، ورّثوا العلم
، من حديث أيب 5/196، وأمحد 48، 5/47، والرتمذي )1/43صحيح ابن ماجه لأللباين (

  .حديث صحيح: وقال الشيخ األلباين. الدرداء رضي اهللا عنه
فتح الباري : ر). (2(، والبخاري يف كتاب الفرائض باب 2/463أخرجه أمحد يف مسنده  2

، ويف الشمائل 158، 4/157، الرتمذي يف سننه 1383- 3/1379، ومسلم )7- 12/5
  ".ال نورث ما تركناه صدقة: "، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظ3/142، وأبو داود 314ص 
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  الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهوديف إثبات : الباب التاسع
زعم اليهود أّن نّيب اهللا يعقوب احتال على أبيه وقد كذب عليه قوًال : فضيحة أخرى - 22  

وأنه لبس حلة أخيه . ولده إذ كان إسحاق حيب العيص أكثر من يعقوب 1وفعًال وأومهه أنه العيص
للعيص  3اليت اّدخرها 2]إسحاق[عوة العيص وجعل على ذراعيه وعنقه جلد ماعز حىت ذهب بد

إسحاق ملا عرف حقيقة احلال تعجب ) أ/2/54/ (فتّمت حيلته على أبيه وجنحت مكيدته وأن 
  .4"ليت شعري من هذا الذي ذهب بدعويت: "وقال. من ذلك

والتدليس وسائر الكبائر وعن كّل ما جير إليهم جرحاً  5واألنبياء وأوالدهم منَـّزهون عن الكذب
والعجب أن اليهود يظّنون أن هذه حيلة على إسحاق وهي يف احلقيقة على اهللا . تضي قدحاً أو يق

  .عزوجل



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ألنه . وهو توأم يعقوب وبكر أبناء إسحاق). َشَعر: (ومعناه) عيسو: (ورد يف التوراة أن امسه 1

وبأنه سكن . ى البكورية من عيسو حبصن عدسخرج أّوًال، وتزعم التوراة احملرفة أن يعقوب قد اشرت 
  ).649، قاموس ص )35- 25(سفر التكوين اإلصحاحات . (جبل سعري وذريته من بعده

  .واهللا أعلم. ولعّلها سقطت من الناسخ. إضافة يقتضيها السياق 2
  .ادخروا: يف م 3
  .، يف سياق طويل وقد ذكره املؤلِّف خمتصراً 33- 27/1تكوين  4
مة اإلسالمية على أن األنبياء معصومون يف التبليغ عن اهللا عزوجل، وعن ارتكاب اّتفقت األ 5

م ليسوا معصومني ولو كانوا أبناء األنبياء أو أولياء اهللا. الكبائر من الذنوب . أما غري األنبياء فإ
 َمْعزٍِل يَا بـَُينَّ َونَاَدى نُوٌح ابـَْنُه وََكاَن ِيف {: قال تعاىل. فهذا ابن نوح عليه السالم يعصي ربه وأباه

ْن ارَْكْب َمَعَنا َوال َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِي َقاَل َسآوي ِإَىل َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمَن اْلَماِء َقاَل ال َعاِصَم اْليَـْوَم مِ 
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ  - 42:د، اآليةسورة هو . [}...أَْمِر اللَِّه ِإّال َمْن َرِحَم َوَحاَل بـَيـْ

وهؤالء أبناء يعقوب عليه السالم وأخوة يوسف عليه السالم قد حالوا قتل يوسف حسداً ]. 47
من أنفسهم مث كذبوا على أبيهم يعقوب عليه السالم واحتالوا عليه وقصتهم مبسوطة يف سورة 

  .يوسف
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م 2زعم اليهود أن الذبيح هو إسحاق وليس هو إمساعيل: 1فضيحة أخرى - 23 ، فأكذ
التواتر وسخر منهم البادي واحلاضر، وذلك أن التواتر يشهد بأن الذبح والنحر إمنا هو مبىن وهي 

معلقة يف  - كبش إمساعيل   - ومل تزل قرون الكبش . - عليهما السالم  - طن إمساعيل بن إبراهيم مو 
  .5بن يوسف 4الزبري فاحرتقت يف فتنة احلجاج 3جوف الكعبة إىل أيام ابن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
يدة أليب عب) 247ص : ر. (نقل املؤلِّف هذه الفضيحة من كتاب مقامع هامات الصلبان 1
  .اخلزرجي



  ).22(سفر التكوين اإلصحاح  2
وله . هـ74تويف سنة . هو الصحايب املعروف عبد اهللا بن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه 3

  .ثالثة وثالثون حديثاً 
ذا شجاعة ومكر ودهاء . سفاكًا للدماء. كان ظلوماً . احلجاج بن يوسف الثقفي: هو 4

  .هـ95مات بواسط سنة . قرمى الكعبة باملنجني. وفصاحة وبالغة
فإن ذلك من أوثق . بل نبغضه يف اهللا. فـََنُسبُّه وال حنبه: "قال اإلمام الذهيب يف ترمجة احلجاج

ونظراء من . وله توحيد يف اجلملة. وأمره إىل اهللا. وله حسنات مغمورة يف حبر ذنوبه. عرى اإلميان
ذيب التهذيب 4/243الم النبالء سري أع: ترمجته يف: ر. (اهـ". ظلمة اجلبابرة واألمراء  ،

  ).2/168، األعالم 2/210
ثنا سفيان ثنا منصور عن حاله مسافح عن صفية : "5/380قال اإلمام أمحد يف منسده  5

أرسل رسول اهللا صلى : أخربتين امرأة من بين سليم وّلدت عامة أهل دارنا قالت: بنت شيبة، قالت
ا سألت عثمان - وقالت مرة  - اهللا عليه وسلم إىل عثمان بن طلحة  ِملَ دعاك النّيب صلى اهللا : إ

إين كنت رأيت قرين الكبش حني دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن ختمرمها :عليه وسلم؟ قال
مل يزل قرنا الكبش يف : قال سفيان. فإنه ال ينبغي أن يكون يف البيت شيء يشغل املصلي. فخمرمها

  .هـا". البيت حىت احرتق البيت فاحرتقا
التقريب : ر. (- رضي اهللا عنها  - فإن صفية بنت شيبة صحابية . إسناده صحيح: قلت

2/603.(  
وكذا روي عن أن ابن عباس أن رأس الكبش مل يزل معلقًا عند ميزاب : "قال اإلمام ابن كثري

إسحاق ال . ألنه كان هو املقيم مبكة. الكعبة قد يبس وهذا وحده دليل على أن الذبيح إمساعيل
  ).143قصص األنبياء، ص :ر.(علم أنه قدمها يف حال صغرن
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إن : "نت قبل أن يولد إسحاق قول التوراةوالدليل على أن الذبيح إمساعيل وأن القصة كا
إبراهيم، إبراهيم قد علمت أنك ختشى اهللا : إبراهيم ملا أهوى بالسكني إىل حنر ولده ناداه امللك

  .وهذا من أدّل الدليل على أنه إمساعيل. 1"حيث مل متنعه ابنك وحيدك
  .نصت التوراة على أنه إسحاق) ب/2/54/ (فقد : فإن قالوا

إنه إسحاق : فلو قلنا" ابنك وحيدك: "والدليل على كذبكم قوله. ن حتريفكمذلك م: قلنا
فليس . 2!وكيف يكون إسحاق واحده وابنه إمساعيل أكرب منه؟. باطالً " وحيدك: "لكان قوله

  .وقد نقلنا التواتر ومن خالف املتواتر فهو خمصوم به. واحده سوى إمساعيل
  شهود من فضائح الّنصارى واليهوديف إثبات الواضح امل: تابع للباب الّتاسع

زعم اليهود أن اهللا تعاىل ملا رأى معاصي بين آدم قد كثرت على : فضيحة أخرى - 24
 3فأرسل ماء الطوفان وأباد ما على األرض من احليوان. لقد ندمت إذ خلقت آدم: األرض، قال

  .ال أعود أفعل ذلك: وزعموا أنه ملا فعل ذلك ندم أيضاً وقال
م، فقبح اهللا هذه األحالم اليت ترتفع 4ذكور يف سفر اخلليقةوذلك م    عن أمثاهلا  5من توار
وهل خفي عن عالم الغيوب ما سيقرتفه العباد وجيري يف مستقبل الزمان من الصالح أو . األنعام
  وإمنا يتصور الندم واألسف. الفساد؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).12- 22/10تكوين  1
مدة أربع سنة إىل أن  - عليهما السالم  - إمساعيل االبن البكر الوحيد إلبراهيم  لقد ظلّ  2

كان أبرام ابن : "16/16والدليل على ذلك ما ورد يف سفر التكوين . ولد إسحاق عليه السالم
وكان إبراهيم ابن : "21/5ويف نفسه السفر ". ست ومثانني سنة ملا ولدت هاجر إمساعيل ألبرام

وهو  - وهو الذبيح  - إذن فالوحيد لدى إبراهيم هو إمساعيل ". ولد له إسحاق ابنهمئة سنة حني 
  .بأربع عشرة سنة - عليهم السالم  - يكرب إسحاق 

  .احلياة: يف م 3
  .8/21، 7/6، 13- 6/5سفر التكوين  4
  .يرتفع: يف م 5
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  .من اجلهل بعواقب األمور، والباري تعاىل عامل باخلفيات حميط جبزئيات ما فات وما هو آت
زعم اليهود أن الذي وسوس آلدم وحواء حىت أكال من ) أ/2/55: / (فضيحة أخرى - 25 

  .وكانت أحكم الدواب: قالوا. 1يس هو إبليس وإمنا هي احليةالشجرة ل
م ذكر ألبتة فـََوْسَوَس {: واهللا تعاىل يقول. 2فأما إبليس فال يعتقدون بوجوده وليس له يف تورا

  ].20: سورة األعراف، اآلية. [}َهلَُما الشَّْيطَان
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7- 3/1ورد ذلك يف سفر التكوين  1
ولكن ورد الشيطان يف بعض أسفار العهد القدمي  . مل يرد يف التوراة احملرفة ذكر إبليس اللعني 2

  .109/6، ومزمور 1/6، وسفر أيوب 21/1كسفر أخبار األيام األّول 
أما قول املؤلِّف بأن اليهود ال يعتقدون وجود إبليس، فإنه حيمل على اعتقاد فرقة الصدوقيني 

أما مجهور اليهود من الّربّانيني . وتنكر التلمود أيضاً . ر وجود املالئكة والشياطنيمن اليهود اليت تنك
م يثبتون وجود الشيطان حيث إنه مذكور يف نصوص كثرية من كتاب التلمود الذي . وحنوهم، فإ

  :ومن تلك النصوص. يقدسونه
البس ألن يوم ومل خيلق هلم أجسادًا أو م. أن اهللا خلق الشياطني يف غسق يوم اجلمعة - 

ويف رواية أخرى أن اهللا مل خيلق هلم !!. فما كان لديه الوقت لعمل كّل ذلك؟. السبت كان قريباً 
م كانوا يريدون أن خيلق اإلنسان بدون جسد   !!!.أجساداً عقاباً هلم أل

. وبعضهم من اهلواء. فبعضهم خملوق من مركب مائي وناري: وبأن الشياطني على أنواع
وبعض الشياطني من . أما أرواحهم فمخلوقة من مادة موجودة حتت القمر. لطنيوبعضهم من ا

مهجية التعاليم . روهلنج. د. 63- 60الكْنز املرصود يف قواعد التلمود ص : ر... (نسل آدم
  ).حمّمد حبر عبد اجمليد. د 144اليهودية ص . ، بولس حنا مسعد43- 36الصهيونية ص 
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م يف ذلك ويثبتونه ويعتقدون وجوده، وذكره يف األناجيل    والنصارى وهم أفخاذ منهم خيالفو
  .1كثري

ن نوحًا عليه السالم نام يف خيمته فكشف الريح عورته زعم اليهود أ: فضيحة أخرى - 26  
وذلك من ترهات العوام وخرافات العجائز، فجعله . 2فضحك منه ابنه حام فدعا عليه وعلى عقبه

  .اليهود قرآنا يتلى يف احملاريب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4/10مىت : ت كثرية منهاورد ذكر الشيطان يف األناجيل وبقية األسفار العهد اجلديد مرا 1
، 7/20، 6/70، يوحنا 8/29، 4/33، لوقا 3/26، 1/13، مرقس 11/18، 9/33

ويعتقد النصارى أن الشيطان كائن . ، وغري ذلك16/20، رسالة إىل رومية 5/3أعمال الرسل 
ايته أن يعذب أبد. وهو أعلى شأنًا من اإلنسان ورئيس رتبة من األرواح النجسة. حقيقي  وبأن 
  ).535- 533قاموس ص : ر. (اآلبدين
وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما : "، كاآليت27- 9/20ورد الّنّص يف سفر التكوين  2

. وشرب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخرب أخويه خارجا
ووجهامها إىل . ا عورة أبيهمافأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافها ومشيا إىل الوراء وسرت 

ملعون  : فقال. فلما استيقظ نوح من مخر علم ما فعل له ابنه الصغري. الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما
ليفتح اهللا . وقال مبارك الّرّب إله سام وليكن كنعان عبدا هلم. كنعان عبد العبيد يكون إلخوته

  ."ليافث فيسكن يف مساكن سام وليكن كنعان عبدا هلم
امهم بارتكاب الكبائر . إن هذه القصة من افرتاءات بين إسرائيل على أنبياء اهللا تعاىل وا

ذه القصة اللعنة إىل الكنعانيني سكان فلسطني قبل  وتفضح عنصرية اليهود البغيضة حيث قصدوا 
ى ونسبوا أنفسهم إىل سام وادعوا اختصاصهم بذلك ليتسىن هلم ادعاء حّق السيطرة عل. اليهود

  .الكنعانيني وأرضهم فلسطني
  :ولنا على هذه القصة املكذوبة عدة مالحظات تفضح افرتاءها، منها - 
  .؟...كيف يالم حام وهو مل يفعل شيئاً يستحق اللوم عليه إضافة إىل أنه كان طفًال صغرياً   - 
.. فما ذنب كنعان؟. - سنة؟  20الذي سيولد بعد  - وكيف يلعن نوح كنعان بن حام  - 
  .إن كان ألبيه ذنب؟ - تحمل ذنب أبيه كيف ي
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ًا ملا جناه اهللا من عذاب أن نيب اهللا لوط- أخزاهم اهللا- زعم اليهود: فضيحة أخرى - 27   

م احلال قالت إحدامها . ومعه ابنتاه اللتان سلمتا من أهله. سدوم، سكن كهف جبل فلما استقر 
ما فعلتا ذلك .هلمي نسقي أبانا اخلمر حىت إذا سكر ضاجعناه وأقمنا من أبينا نسال: لألخرى وأ

  .1ومها مؤاب وعمون) ب/2/55/(فوطئهما لوط فحملتا منه بولدين
ذه الكبرية؟ وكيف  أبعد اهللا اليهود، كيف حيسن أن يبتلي اهللا من اصطفاه وارتضاه لرسالته 
ا  حيميه باألمس ويهتك سرته اليوم؟ فأّي فائدة يف نشر هذه الفاحشة وختليدها الكتب ليقرع 

  .اهللا أكرم من ذلك. 2األنبياء قرناً بعد قرن وحقباً بعد حقب؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فإليه ينسب املؤابيون أو بنو مؤاب ) مؤاب(و. 38- 19/30ورد ذلك يف سفر التكوين  1
فينسب إليه بنو عمون الذين سكنوا يف ) عمون(وأما . وسكنوا يف القسم الشرقي من البحر امليت
ري أرنون ويبوق ين وقد كان املؤابيون وبنو عمون يف صراع مستمر مع ب. الشمال جببال جلعاد بني 

  ).928، 640قاموس ص:ر.(إسرائيل
: على هذه الفضيحة بقوله - الذي كان يهوديًا فأسلم  - علق املهتدي السموأل املغريب  2

م زعموا أن ابنته فعلت كذلك به يف الليلة الثانية فعلقت أيضاً " وهذا .ومما يؤّكد استحالة ذلك، أ
إّال أن . علق منه أيضًا يف الليلة الثانيةممتنع مع املشائخ الكبار أن يعلق من أحدهم يف ليلة وي

وبني بين إسرائيل؛ بعث واضع هذا الّنّص على تلفيق ) بين عمون ومؤاب(العداوة اليت ما زالت بني 
  ...هذا احملال ليكون أعظم األخبار فحشا يف حّق بين عمون وبين مؤاب

الوت وثقلت وطأته على وأيضًا فإن عندهم أن موسى جعل اإلمامة يف اهلارونيني فلما وىل ط
التشوق إىل . بقي يف نفوس اهلارونيني. اهلارونيني وقتل منهم مقتلة عظيمة مث انتقل األمر إىل داود

فتوصل إىل بناء بيت القدس . وكان عزرا هذا خادماً مللك الفرس حظيا لديه. األمر الذي زال عنهم
. ره أن يتوىل عليهم يف الدولة الثانية داودياً فلما كان هارونيا ك. وعمل هلم هذه التوراة اليت بأيديهم

. قصة ثامار: واآلخر. قصة بنات لوط:أحدمها. فأضاف يف التوراة فصلني طاعنني يف نسب داود
فإن الدولة الثانية اليت كانت هلم يف بيت املقدس مل ميلك عليهم فيها . غرضه - لعمري  - ولقد بلغ 



، ونقله القرايف يف 152، 151إفحام اليهود ص : ر. (اهـ". داوديون بل كانت ملوكهم هارونيني
  ).81األجوبة الفاخرة ص 
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زىن بسرية أبيه . بكر يعقوب من ولده 1م اليهود أن رؤبيلزع: فضيحة أخرى - 28   

وأن أباه يعقوب ملا حضر أجله ودنت وفاته قرّع رؤبيل ابنه بذلك وَعّريه بني . 2يعقوب وافرتاشها
. 3يا رؤبيل حقًا لقد جنست فراشي وامتهنته فلذلك لست أعطيك السهم الزائد: إخوته وقال له

  .4يرث الولد البكر سهمني من املرياث وغريه يرث سهماً واحداً  وكان من سنة إبراهيم أن: قالوا
ا سبط عظيم من األسباط؟ ومآثر اآلباء  فأي فائدة وأي حكمة يف نقل هذه الفاحشة يُعّري 

ماله كله وحرمان / وهاهنا َحْرٌف يتبّني به كذب اليهود يف توريث إبراهيم إسحاق . مفاخر األبناء
فكيف حرموه املرياث؟ هل ذلك . إبراهيم توريث البكر من األوالد سهمني وهو أن ُسنَّة. 5إمساعيل

  .من اليهود إّال غفلة وجهالة مبا يف أيديهم من كتب اهللا
ورهنها على  7بن يعقوب زىن بكنّته ثامار 6زعم اليهود أن يهوذا: فضيحة أخرى - 29  

ا محلت منه واشتهرت قصته وقصتها يف بين . ذلك خامته وعصاه . 8إسرائيل وصارا بذلك شهرةوأ
  هذا مع حظوته عند أبيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وإليه . وهو بكسر يعقوب ولدته ليئة) هوذا ابن: (اسم عربي معناه): رأويب(يف الّنّص  1

  ).393قاموس ص : ر. (ينسب أحد أسباط إسرائيل االثين عشر وهو سبط رأوبني
  .22، 35/21تكوين  2
  .5- 49/3تكوين  3
  .21/17تثنية  4
  ).399ص : ر. (تقدم التعليق على ذلك 5



وأعطي هذا . وهو رابع أبناء يعقوب عليه السالم من ليئة) محد: (اسم عربي معناه: يهوذا 6
قاموس ص . (وال يذكر العهد القدمي شيئًا كثريًا عنه. االسم بسبب أم أمه شكرت اهللا عند والدته

1085.(  
وملا تويف عري أعطيت زوجته . بكر يهوذا) عري(وهي زوجة ) خنلة: (نعاهاسم عربي م: ثامار 7
  ).233قاموس ص : ر. (الذي مات أيضاً عاجًال لشره) أونان(ألخيه 
  ).38(تكوين اإلصحاح  8
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. 1ودعائه له بتخليد امللك والنبوة يف عقبه حىت يأيت حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  !.فأي فخر يف ذلك وأي فضل يودعوه التوراة ويعظموه تعظيم الوحي والتّـْنزيل جيال بعد جيل؟
بنة يعقوب خرجت وهي عذارء فرآها مشرك من  2دينازعم اليهود أن : فضيحة أخرى - 30 

ا، وأْنزل العار  3عبدة األوثان وهو سحيم بن مخون رئيس القرية فوقع عليها وافرتعها، وأزال بكار
بأبيها نّيب اهللا يعقوب، وأن محور أباه جاء إىل بين يعقوب وتنصل وآمن والتزم أحكامهم هو ومجيع 

االستنان بسنتنا ) ب/2/56/ (إن أحببتم . ألهل القرية: لواوأن بين يعقوب قا. أهل القربة
م واحتالوا عليهم فلما اختنت كل من يف . والدخول يف ديننا فاختتنوا لنصري شعبا واحداً، ومكروا 

القرية دخلوا عليهم فوجًا وهم بالسالح وهم ال يستطيعون الدفع عن أنفسهم وقتلوهم عن بكرة 
. أنا رجل قليل العدد: وأن يعقوب ملا انتهت إليه القصة قال لنيه. حرميهمأبيهم وانتهبوا أمواهلم و 

وأنه اختذ الليل مجًال فأصبح وال  4]حضرائي[الساعة مييل علّي أهل هذه القرى والشعوب فيبيدوا 
م قتلوا املؤمنني وأبادوا. 5أثر له بتلك البالد   فحكموا على أوالد نيب اهللا يعقوب بأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
يدك على قفا . يهوذا إياك حيمد إخوتك: "10- 49/8ونّصه كما يف سفر التكوين  1
جثا وربض كأسد . من فريسة صعدت يا ابين. يهوذا جرو أسد. جيسد لك بنو أبيك. أعدائك

وال يزول قضيب من يهوذا ومشرتع من بني رجليه حىت يأيت شيلون وله يكون . وكلبوة من ينهضه
  ".وبخضوع شع



وهي ). دينونة: (وهو اسم عربي معناه) دينه(ويف النسخ املتداولة من التوراة . لينا: يف م 2
  ).383قاموس ص : ر. (االبنة الوحيدة ليعقوب عليه السالم من زوجته ليئة

  ).نابلس(وكان أمرياً ملدينة شكيم ) شكيم بن محور احلوي(ورد امسه يف التوراة  3
  ".يد أنا وبييتفأب: "ويف نص التوراة 4
  ).34(تكوين اإلصحاح  5
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يف نقل هذه األحاديث عن األنبياء  على اليهود 1وحنن نورك. املوحدين وانتهبوا األموال احلرام

  .األنبياء 2وأوالد
طالبا بالده تصارع  3زعم اليهود أن يعقوب عند منصرفه من حران: فضيحة أخرى - 31  

وأن امللك بقي يف يد يعقوب مقهوراً . مع امللك فغلبه يعقوب وتأمل ورك يعقوب حني دنا منه امللك
: ورمبا قال بعض جهال اليهود. 5ل اليهود عرق الفخذفلهذا ال يأك. 4دعين وأباركك: حىت قال له

وأستغفره من  - تعاىل اهللا عن جهلهم علواً كبرياً  - صارعه يعقوب هو اهللا ) أ/2/57/ (إن الذي "
  .حكاية أقواهلم

. آدم 6زعم اليهود أن اهللا تعاىل نزل إىل اجلنة ومشى فيها حني كّلم: فضيحة أخرى - 32  
  رض حىت أنقذ بين إسرائيل منوأنه تعاىل نزل إىل األ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نورد: يف م 1
  .وأبناء: يف م 2
ر بليخ وهوفرع للفرات: حران 3 ميال إىل . 280وتقع على مسافة . مدينة بني النهرين على 

  ).281قاموس ص : ر. (الشمال الشرقي من دمشق
  .32- 22/24تكوين  4
لذلك ال يأكل بنو إسرائيل : "ما يأيت. 32/32نفس السفر وقد ورد يف . العجل: يف م 5

  ".ألنه ضرب حّق فخذ يعقوب ىل عرق النسا. عرق النسا الذي على حّق الفخذ إىل هذا اليوم



م، فما أخرجه احلاكم  ، وابن جرير يف تفسريه 1/292وتصحيح هذا التحريف الواقع يف تورا
ي اهللا تعاىل عنهما أن إسرائيل أخذه عرق ، عن طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس رض4/4

. فحرمته اليهود: قال. فجعل إن شفاه اهللا أال يأكل حلمًا يف عروق. النساء، فكان يبيت وله زقاء
نَـزََّل ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِين ِإْسرائيَل ِإّال َما َحرََّم ِإْسرائيُل َعَلى نـَْفِسِه ِمْن قـَْبِل َأْن تُـ {: فَنزلت اآلية

حديث صحيح على شرط الشيخني ومل :"قال احلاكم]. 93: سورة آل عمران، اآلية. [}..التـَّْوَراةُ 
تفسريابن  :ر. (وقال به ابن جريج والعويف والضحاك والسدي. ووافقه الذهيب".خيرجاه
  .واهللا أعلم).1/390كثري

  .19- 3/7وقد ورد الّنّص يف تكوين . كلمه: يف م 6
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وأنه نزل عندما  . 2وأنه نزل إىل األرض عندما كلم موسى من شجرة العليق. 1سحرة فرعون

  .4نه نزل حىت بلبل ألسن منرود وقومه ومعهم من بنمء الصرحوأ. 3كلم إبراهيم وبشره بالولد
فظنوا أن مساع آدم . وكّل ذلك جهل منهم بأن الباري يتقدس عن احلركات والتنقل يف اجلهات

ونوح وإبراهيم وموسى كالم الباري من اجلنة وشجرة العليق يقتضي احللول أو يوجب على الباري 
  .5الصعود أو النـُُّزول

زعم اليهود أن هارون ومرمي أخته وقعا يف موسى وتناولوه وجرى بينهم : أخرى فضيحة - 33 
ما قاال له. وأن مرمي عابت على موسى نكاحه امرأة سوداء. شّر وحتاسد أتظن أن اهللا تعاىل : وأ

) ب/2/57/ (قبة  6]إىل[قال اليهود فَنزل اهللا تعاىل . إنكما كلمك وحدك كلمنا حنن أيضاً 
  .7وبرَّص مرمي فصارت برصاء من ساعتها. ارون ومرمي وتوعدمهاالزمان ودعا ه

اهللا وهو   8إذ احلسد مرغمة ملقدور. وكذب اليهود هذا ما ال يبتلى به أمثال هؤالء األعالم   
  .وهارون نيب ثابت العصمة. كبرية ال جتوز على األنبياء

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24- 14/19خروج  1
  .4- 3/2خروج  2



  .23- 18/1تكوين  3
  .9- 11/1تكوين  4
  .458ص : ر. تقدم بيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف ذلك 5
  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 6
  .10- 12/1ورد ذلك يف سفر العدد  7
  .لقدور: يف م 8
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ا م والطمأنينة . 1ومرمي ال خالف بني أهل الكتاب يف نبو فصدور الكبائر منهم خترم الثقة 

  .فلعن اهللا اليهود ما أكثر ما يتناولون أنبياء اهللا قتًال وقذفاً . إليهم
اليهود أن أسالفهم الذين شاهدوا اآليات مع موسى عندما  زعم: فضيحة أخرى - 34 

ا على لسان أبيكم : قال هلم موسى. خرجوا من البحر ادخلوا األرض املقدسة اليت وعدكم اهللا 
م أبوا عليه وخالفوا أمره. إبراهيم َقاُلوا يَا ُموَسى ِإنَّا َلْن {: قال اهللا عزوجل حكاية عنهم. 2وأ

: سورة املائدة، اآلية. [}مَّا َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فـََقاِتال ِإنَّا َها ُهَنا َقاِعُدون َنْدَخَلَها أََبداً 
هلم فلنول علينا والة ويؤمر كّل سبط رجًال عليه وندع موسى ونرجع : وقال بعضهم لبعض]. 24

ا لنا من الدخول إىل 3]خرياً [إىل مصر فقد كان املوت بني يدي فرعون    .4األرض اليت وعدنا 
فإن صدقوا يف . مع ما شاهدوا من اآليات وعاينوا من العرب واملعجزات) أ/2/58/ (وهذا 

  .وإن كذبوا عليهم فبئس اخللف خلفهم. نقلهم فبئس السلف سلفهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

جند أن : "79ل ص يقول احلاخام سيجال يف كتابه حول تاريخ األنبياء عند بين إسرائي 1
. تتزعم جوقة النساء يف أنشودة مبصاحبة الدفوف والرقص قد مسيت نبية - أخت موسى  - مرمي 

ا يف عملها هذا كانت تقوم مبا يقوم به األنبياء) 21، 15/20خروج ( . فهي إذن قد تنبأت. أل
". ن عمل األنبياءومن هناك يتأكد لنا أن التغين باألناشيد مبصاحة آالت املوسيقي والرقص كان م

  .اهـ



ليكون ذلك ذريعة هلم يف . لعن اهللا اليهود الذين يقذفون أنبياءهم بالفحشاء واملنكر: نقول
فال غرو أن كانوا من . وهذا من خبث نفوسهم ورداءة طبائعهم. ارتكاب الفحشاء واملنكر

  .صّحة نبوة النساء وقد تقدم ذكر الراجح عند املسلمني بعدم. املغضوب عليهم يف الدنيا واآلخرة
  ).14، 13(سفر العدد إصحاح  2
  .والصواب ما أثبّته) خري(يف ص، م  3
  ).14، 13(سفر العدد، إصحاح  4
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  ئح النصارى واليهوديف إثبات الواضح املشهود من فضا: الباب التاسع
زعم اليهود أن اهللا تعاىل حني أراد قتل أبكار فرعون وجنوده قال : فضيحة أخرى - 35  
ُمْر بين إسرائيل أن يذحبوا محًال وينضحون من دمه على أبواب دورهم حىت إذا جزت الليلة : ملوسى

م . 1ميف أرض مصر ورأيت الدم عرفت أبوابكم من أبواب املصريني كيال أهلككم معه كأ
َأَال يـَْعَلُم َمن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف {. يعتقدون أن الباري تعاىل ال يرى إّال بإمارة وال يعلم إّال بإشارة

  ].14: سورة امللك، اآلية. [}اخلَِبري
زعم اليهود أن موسى عليه السالم ملا جاء مليقات ربّه واستخلف : فضيحة أخرى - 36   

اه عن اتباع سبيل من أفسد منهم خالف موسى يف هارون على قومه وأمره ب إصالح أحواهلم و
  .2ذلك واّختذ هلم عجًال وأمرهم بعبادته

إن الذي صنع العجل لبين : ؛ إذ قال3وذلك مردود عليهم مبا حكاه دانيال نيب اهللا يف نبوته   
ستتابه موسى السامري وكان آباؤه يعبدون البقر فا) ب/2/58/ (إسرائيل حىت عبدوه هو ميخا 

: وذلك موافق للكتاب العزيز حيث يقول. فالسامرة بالشام أكثر منهم بغريها. 4ونفاه إىل الشام
  ].85: سورة َطه، اآلية. [}َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ ...{

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13، 12/12خروج  1
  .6- 32/1خروج  2
  .كره املؤلِّفمل أجد يف سفر دانيال الّنّص الذي ذ  3



عن ابن إسحاق عن حكيم بن جبري عن سعيد بن  1/282أخرج ابن جرير يف تفسريه  4
وكان من . وكان السامري رجًال من أهل باجرما: جبري عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال

... وكان قد أظهر اإلسالم يف بين إسرائيل. وكان حبيبة عبادة البقر يف نفسه. قوم يعبدون البقر
  .وقع يف أرض مصر فدخل يف بين سرائيل. وكان اسم السامري موسى بن ظفر
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وإّال فكيف حيسن ]. 88: سورة َطه، اآلية. [}...ًال َجَسدًا َلُه ُخَوارٌ َفَأْخرََج َهلُم ِعجْ { 

  !.فيدعو إىل الكفر الصراح؟ 1ارون نيب اهللا وخليفة موسى صفيه، أن ينتدبه موسى إلصالح
عبدت اليهود الكواكب واألصنام وقربوا هلا القرابني وعاقروا الزىن : فضيحة أخرى - 37 

رجل من قبيلة مشعون على بغي  2)زمري(نما هم جمتمعون إذ هجم وموسى بني أظهرهم حّي فبي
ا حبضرة اجلمع 3من البغايا يقال هلا كشيت م اهللا مبوت الفجأة فقتل منهم . ابنة صور ففجر  فضر

يف يوم واحد أربعة وعشرين ألفا، كما شهد بذلك اإلصحاح الثامن عشر من السفر الرابع من 
م   .4تورا
: زعم اليهود أن موسى عند خروجه ببين إسرائيل من مصر قال هلم: فضيحة أخرى - 38  

م . استعريوا حلّي املصريني عارية ) أ/2/59/ (فلما فعلوا واستعاروا حلي املصريني القوم وثيا
ا ويغصبوها ومعلوم . 5فلبسوها وذهبوا ليال. هذه أجرة سخرتكم: وقال. أمرهم موسى أن يهربوا 

م ال أجرة هلم على األيتام واألرامل واملستضعفني من أهل مصر بل على فرعون وذويه الذين  أ
سورة . [}ِإنَّ اَهللا يَْأَمرُُكم َأْن تـَُؤدُّوا اَألَمانَاِت ِإَىل َأْهِلَها{: وقد قال اهللا تعاىل. استوفوا منافعهم
ا فعل موسى وقد هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني املشركني كم]. 58: النساء، اآلية

  غري أنه ترك من أهل بيته من أّدى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).سد به موسى لالصاح: (يف م 1
  .رئيس بيت أب من الشمعونيني - زمري بن سالور : ورد يف الّنّص أن امسه 2
  .كزيب بنت صور: ورد الّنّص أن امسها 3



  .15- 25/1ورد ذلك يف سفر العدد  4
  .37- 12/35، 3- 11/1خروج  5
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  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع
اومل خيلل بأمانته صلى اهللا عليه وسلم   .1الودائع إىل أربا

فلذلك . أن اهللا تعاىل أمرهم بالربا يف التوراة وأباحه هلم زعم اليهود: فضيحة أخرى - 39
: وقد أخرب الكتاب العزيز عنهم بذلك فقال. 2مل حيرم علينا إّال فيما بيننا فقط: وقالوا. استحلوه

  َذِلَك بَِأنـَُّهم َقاُلوا{
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد خبروج ر  - فيما بلغين  - ومل يعلم : "قال ابن إسحاق 1
أما علّي فإن رسول اهللا صلى . حني خرج إّال علّي بن أيب طالب وأبو بكر الصّديق وآل أيب بكر

أخربه وأمره أن يتخلف بعده مبكة حىت يؤدي عن رسول اهللا صلى  - فيما بلغين  - اهللا عليه وسلم، 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس مبكة  وكان. اهللا عليه وسلم الودائع اليت كانت عنده للناس

: ر". (أحد عنده شيء خيشى عليه إّال وضعه عنده ملا يعلم من صدقه وأمانه صلى اهللا عليه وسلم
  .2/464، ونقله البيهقي عن ابن إسحاق يف الدالئل )2/142السرية 
شعيب الفقري إن أقرضت فضة ل: "، كاآليت25/22ورد ذلك يف التوراة احملرفة سفر اخلروج  2

  .37- 25/35وكذلك يف سفر الالويني " ال تضعوا عليه ربا. الذي عندك فال تكن له كاملرايب
ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء . ال تقرض أخاك بربا: "20، 23/19وورد يف سفر التثنية 

  ...".كلألجنيب تقرض بربا ولكن ألخيك ال تقرض بربا لكي يباركك الّرّب إهل. ما مما يقرض بربا
وبناء على هذه النصوص احملرفة فق احرتف اليهود الربا منذ العصور األوىل واعتربوه مهنة هلم 

فقد جاء يف التلمود التأكيد على أنه غري مصرح لليهودي أن يقرض . ووضعوا هلا النصوص املتعددة
يهود من حّب املال ولكن نظرا ملا جبل عليه ال). 89- 87الكْنز املرصود ص . (األجنيب إّال بالّربا

م حتايلوا  إنه : "حسن ظاظا. حىت على حترمي الربا فيما بينهم فيقول د - وتلك سجية فيهم  - فإ
من اجملموعة القانونية اليت ترمجها دي بويل، تقييد حترمي الربا مبا يعطيه اليهودي  585جاء يف املادة 



أما إذا اقرتض اليهودي ". "باحتماهلامن قرض ألخيه اليهودي ليواجه به ضرورات ملحة ال قبل له 
نقدًا من يهودي آخر بقصد االستثمار أو الوسع يف التجارة أو تنفيذ بعض املشروعات اليت تدر 

الفكرالديين :ر"(فإن الذي يقرضه املال ميكنه أن يفرض عليه نصيبًايف األرباح يتفق عليه. ريعاً 
  ).196اليهودي ص

. }...َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبا{: ريفهم التوراة بقوله تعاىلوقد بّني اهللا افرتاء اليهود وحت
ملا . ففي هذه اآلية وما بعدها الّرّد على املشركني وغريهم]. 276، 275:سورة البقرة، اآلية[

امًا قبل وبأن الربا كان حر . وهذا يفيد بأن البيع كان حالًال قبل اإلسالم. إمنا البيع مثل الربا: قالوا
وأّكد اهللا تعاىل حترمي الربا خبصوصه وأنه كان حرامًا على اليهود وهم يتعاطونه؛ بقوله . اإلسالم
ُهْم {: تعاىل َعَذاباً َوَأْخِذِهُم الرِّبا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ
  ].161: سورة النساء، اآلية. [}أَلِيماً 
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  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع
َنا ِيف اَألمِّيَِّني َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى اهللا سورة آل عمران، . [}الَكذَب َوُهم يـَْعَلُمون لَْيَس َعَليـْ

  .1]75: اآلية
زعم اليهود أن اهللا تعاىل أمرهم أن يبنوا له قبة يْنزهلا إذا سافر معهم وأنه : فضيحة أخرى - 40

إذا ) ب/2/59/ (فكان موسى : قالوا. 2اقرتح عليهم صفتها فبنوها له على النعت الذي طلبه
ض إلينا: أراد الرحيل قال فكان الباري جل امسه يظعن بظعنهم : قالوا. يا رب لنكبَِّت شانئيك ا
اظعنوا أنتم؛ فإين ال أظعن أنا : وزعموا أن اهللا تعاىل أىب مرة أن يسري معهم وقال. 3ويقيم بإقامتهم

  .4بل أنا أبعث معكم ملكاً يغفر ذنوبكم
  .وهذه األقاويل تؤذن باستخفافهم باهللا عزوجل

إن بين إسرائيل تستعبد بأرض : عم اليهود أن اهللا تعاىل قال إلبراهيمز : فضيحة أخرى - 41 
م ذلك. 5مصر أربعمائة سنة وال خالف عند متأخريهم ومتقدميهم أن بين . وقد تضمنت تورا

ذكر ذلك حمرور بن قصطنطني . إسرائيل مل تستعبد مبصر سوى مائيت سنة ومخس عشرة سنة
  .6وذلك خلف عظيم. املنبجي أسقف منبج



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
َنا ِيف {: ، عن قتادة رمحه اهللا يف قوله تعاىل3/318روى ابن جرير يف تفسريه  1 لَْيَس َعَليـْ

  .اهـ". من ليس من أهل الكتاب: يعنون. ليس علينا يف املشركني سبيل: "قال. }األمِّيَِّني َسِبيٌل 
وقد اختلفوا هذه املقالة : أي. }ْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن َويـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه ا{: وقوله تعاىل

ت ذه الضاللة؛ فإن اهللا حرم عليهم أكل األموال إّال حبّقها، وإمنا هم قوم  : ر. (وائتفكوها 
  ).1/382تفسري ابن كثري 

  ).40، 25، 23(سفر اخلروج اإلصحاحات  2
  .36- 10/33ورد ذلك يف سفر العدد  3
  .5- 33/1فر اخلروج ورد ذلك يف س 4
  .41، 40، 12، خروج 14، 15/13تكوين  5
  ).585، 584ص . (: سيأيت تفصيل هذا اخلطأ التارخيي الواضح 6
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  ئح النصارى واليهوديف إثبات الواضح املشهود من فضا: الباب التاسع
إخبار اهللا تعاىل مبا يؤول أمر اليهود إليه من الكفر والعناد وسلوك سبل الضالل  - 42
أنت ميت ومنتقل : أن اهللا تعاىل قال ملوسى: "ذكرت التوراة يف أواخر السفر اخلامس منها: والفساد

من آهلة الشعوب اليت سيضل ويتبع آهلة أخرى  - يعين بين إسرائيل  - إىل أبائك وأن هذا الشعب 
وأخذهلم . وخيالفين ويرتك عهدي الذي عهدت فيشتد غضيب عليهم) أ/2/60/ (تُعبد من دوين 

م شرّاً شديداً وغماً طويالً    .1"وأدير وجهي عنهم وأجعلهم مأكال ألعدائهم وأنزل 
فروا كما أخرب سبحانه فك  2قد أخرب اهللا تعاىل عنهم بذلك؛ فجاء األمر: قال املؤلِّف   

وضلوا وعبدوا األوثان واألصنام وقربوا القرابني للزهرة وجنوم السماء وحنروا هلا النحور فلما بعث اهللا 
يا بين إسرائيل ِملَ : وقال. إليهم أرميا النيب عليه السالم قام فيهم فوعظهم وخوفهم وحرهم وأنذرهم

لكون الرجال وا. 3"تعملون هذا الّشّر وتلتوون لنساء من آل إسرائيل وال تبقوا لكم عن طاعة اهللا و
خبرمت للنجوم واألوثان يف أرض مصر وغريها حىت أراد أن يهلككم ربكم . بقية عند اهللا تعاىل

أما ما قلت لنا عن : موعظته أجابوه وقالوا 4]من[فلما فرغ أرميا . ويصريكم عارًا بني الشعوب



لنجوم السماء ونقرب  5وننحر ونبخر. االّرّب فال نقبله ولكنا نفعل ما أحببنا وحسن يف أعين
ومل نعاين . وأشرافنا يف قرى يهودا وكنا خبري) ب/2/60/ (القرابني للزهرة كما كان يفعل آباؤنا 

تركنا البخور للزهرة وأمهلنا القرابني هلا أعوزتنا األشياء وجعنا، مث تصايح الشعب   6الشّر واآلن فمذ
  كّله على أرميا وقالوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18- 31/16تثنية  1
  .األرض: يف م 2
  .وتلثون: يف م 3
  .إضافة يقتضيها السياق 4
  .ليست يف م 5
  .مذ: يف م 6
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  ن فضائح النصارى واليهوديف إثبات الواضح املشهود م: الباب التاسع
  .حنن ال ندع البخور لنجوم السماء والقاربني هلا بل نفعل كما فعل آباؤنا: 

يا معشر اليهود امسعوا أقوال الّرّب إله إسرائيل، قال  1اجتمعوا: "فقال أرميا عليه السالم
أرض مصر ألين قد أقسمت بامسي العظيم أنه ال يذكر امسي يف مجيع أفواه اليهود الذين ب: الّربّ 

  .2"معجل هلم الّشّر ومهلكهم باجلوع واملوت وسيعلمون أي القولني أصدق قويل أم قوهلم
قال الّرّب ألزيلن : قال صفنيا: "وكذلك أخرب صفنيا بن كوش النيب عليه السالم يف نبوته

ة من بني وألنزلن عذايب باخلطا. وألبيدن طري السماء ومسك البحور. إسرائيل عن وجه األرض زواالً 
وألرفعن يدي على يهودا وسكان . وألهلكنهم عن حديد األرض. وألصرين أيامهم عربة. إسرائيل
كما .وألعاقنب الذين يسجدون لنجوم السماء. وألهلكن كّل من عبد بعال الصنم. أورشليم
  .3"بآبائهم الذين عبدوا األصنام والنجوم والعجل)أ/2/61/(فعلت

م ونبوات أنبيائهم فالعجب من اليهود ينكرون أخ م عزيرًا وهذه تورا بار الكتاب العزيز بعباد
وقد أخرب إليا النيب يف كتابه وهو يشكو ببين إسرائيل إىل اهللا . تشهد عليهم مبا هو أخبث من ذلك



يا رّب إن بين إسرائيل قد كفروا وضّلوا، فقتلوا أنبياءك وهدموا مذاحبك، وها هم : فقال: "تعاىل
  .4"يريدون قتلي
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استمعوا: يف م 1
وقد أورده . يف سياق طويل جّداً ). 18، 17، 16، 11(سفر أرميا اإلصحاحات  2

  .املؤلِّف خمتصراً باملعىن
  .6- 1/2سفر صفنيا  3
  .19/10سفر امللوك األّول  4
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شهادة موسى عليه  - . فقد تضافرت شهادات أنبيائهم بالكفر والضالل وعبادة غري اهللا تعاىل

اخلزي واللعن يف  السالم على خيار أسالف اليهود بالكفر والفسق وارتكاب حمارم اهللا واستحقاقهم
قد : "ملا قربت وفاة موسى عليه السالم قال ملن حضره من اليهود - : الدنيا والعذاب يف األخرى

وكيف ال تكونون كذلك وقد أغضبتم اهللا وأنا حّي . عرفت جفاكم وقسوة قلوبكم وما تصريون إليه
/ أخطأ أوالد : "مث قال عليه السالم". بني أظهركم فمن بعد مويت أحرى أن تفعلوا ذلك

األجناس اجليل املعوج املتقلب اجلاهل الذي ليس حبكيم الناسي ما صنع اهللا إليه من ) ب/2/61(
شرب اخلمر ومأل بطنه فتبطن وغلظ وشحم ونسي اإلله العظيم . اإلحسان وأراه من العجائب

م وأغضبوين: قال اهللا: "مث قال"  - الذي خلقه وبعد من اهللا خملصه   بأصنامهم أسخطوين بأوثا
يا إسرائيل تركت اإلله . وذحبوا للشياطني ومل يقربوا إلله إبراهيم ومل يعرفه اجليل اجلديد ونسي عهده

الذي أشبعك ونسيته وأسخطته، ألصرفن وجهي عنك وألظهرن ما يكون من عاقبتك ألنك جيل 
يدة عن احلكمة ال ألبتلينه بأمة جاهلة ضالة بع. خبيث أوالد من آسفين بآهلته وأسخطين بأوثانه

  ".تعقل وال تفهم
أجازيهم يف اليوم الذي تزل  1هذا كّله عندي وحمفوظ يف خزانيت إىل يوم النقمة: يقول الّربّ  

أنا أميت وأحيي وأسقم . أنا اهللا الّرّب وليس غريي. فيه أقدامهم ألن يوم هالكهم قريب معد هلم



وجتري األحكام بيدي وأجازي األعداء الذي أشحذ سيفي  3أنا. من يدي 2]هارب[وأبرئ وليس 
أين هي آهلتهم اليت توكلوا . نبلي من الدم ويأكل سيفي حلوم اجلرحى) أ/2/62/ (بالنقمة وأسكر 

  والّرّب سبحانه يرحم. فلتقم اآلن وتغين عنهم شيئاً ! عليها وأكلت قرابينهم؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القيامة: يف م 1
  .والصواب ما أثبّته) باً هار (يف ص، م  2
  .ليست يف م 3
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  .1"شعبه وعلى الصاحلني من عباده يرتأف

وصدق اهللا . وشهد عليهم الصادق موسى مبا شهد.  عن اليهود مبا أخربفقد أخرب اهللا تعاىل
  .2وتعّني علينا وعلى كافة عباد اهللا بغض اليهود ومقتهم وتكذيب أقواهلم ورّد روايتاهم. ورسوله

م حىت :  - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف  إنّا مل نعتمد فيما نقلناه على تعليقات علمائنا ومؤّلفا
ونقلنا كما رأيناه . راة اليهود وأناجيل النصارى ومزامري داود ونبوات األنبياء مّرة بعد أخرىطالعنا تو 

وإن ما . فمنه ما نقلناه على نّصه ومنه ما أوجزناه لركاكة نّصه. واستنبطنا واستخرجنا مما وجدنا
  .واهللا املوّفق. من خطري 3]قليل من كثري ويسري[نقلناه من فضائحهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وقد ذكره املؤلِّف خمتصرا. ، يف سياق طويل42- 32/1، 30- 31/24سفر التثنية  1
فلم ميض وقت طويل على وفاته . لقد حتققت نبوءة موسى عليه السالم يف بين إسرائيل 2

على  عليه السالم إّال وقد احنرفوا عن دين التوحيد الذي جاء به موسى واألنبياء مجيعًا والشواهد
  :ذلك من أسفارهم املقدسة لديهم كاآليت

سفر يشوع : ر. (فقد ارتدوا يف زمن يشوع فىت موسى وخليفته من بعده عليهما السالم
وارتدوا كذلك بعد وفاة يشوع يف عهد القضاة عدة مرات فعبدوا البعل وعشتاروت ). 22إصحاح 

سفر القضاة : ر. (ي استعبدهموآهلة الشعوب الوثنية فسلط اهللا عليهم كوشان ملك آرام الذ



: ر. (وعندما عاد بنو إسرائيل إىل عمر الّشّر سلط اهللا عليهم عجلون ملك مؤاب). 11- 3/5
- 4/1قضاة : ر. (وعندما احنرفوا أيضًا سلط اهللا عليهم يابني ملك كنعان). 30- 3/12قضاة 
سفر : ر. (عداءهمويف كّل مرة كان اهللا يسلط عليهم أ. مث ارتدوا بعد ذلك عدة مرات). 24

  ).17، 13، 10، 6القضاة اإلصحاحات 
، 12(سفر امللوك األّول، اإلصحاحات : ر. (وكذلك احنرفوا مرات عديدة يف عهد امللوك

، 21، 17، 16، 15، 13، 1(وامللوك الثاين، اإلصحاحات ). 22، 19- 16، 15، 14
23 ،24.(  

ا وارتدوا وبعد هذه االحنرافات املتكررة هل يوثق بتوراٍة كانت  بني ظهراين قوم ال يؤمنون 
أم قد حّرف وبُدل ! وهل دينهم ال زال نقيًا صافيًا كما جاء به موسى واألنبياء من بعده؟! عنها؟

  !!.واختلطت به شوائب الوثنية والشرك؟
  .والصواب ما أثبّته) يسرياً ...قليال(يف ص، م  3
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  :فضائح النصارى

اعلم أن مجيع ما ذكرنا من فضائح اليهود الزم للنصارى أيضاً؛ ألن كلتاالطائفتني 
وما النصارى إّالفخذ من اليهود . جداً منها وتعظمها )ب/2/62/(تعتقدحرمةالكتاب اليت نقلنا

م ليسوامن بين إسرائيل والذي خيّص النصارى من الفضائح دون  خال الروم وقوم من املشرق فإ
  :اليهودفمن ذلك

زعم كّل النصارى أن الكلمة األزلية نزلت إىل األرض فوجلت فؤاد امرأة : فضيحة - 43  
ا مث خرجت من فرجها إنسانًا فرتدد يف عذراء وسكنت برمحها تسعة أشهر تغتذي بفاضل  قو

األرض بني الناس وناله ما ينال األطفال من اآلالم واإلعالل وتقلبت به األحوال إىل أن بلغ مبالغ 
عليه طائفة من عبيده فكذبوا فمه وسفكوا  1فلما شرع يشهر نفسه ويظهر قدسه توثبت. الرجال

  .2دمه وقتلوه ظمآنا وصلبوه عريانا
  ماالذي أحوج الكلمة األزلية إىل جتشم هذه القضية الّدنية؟:هلمفإذاقيل 



أيزعمون أن الباري .تباهلم. ذلك ليخلصنا من اجلحيم وخيصصنا بالنعيم املقيم 3إمنا فعلت:قالوا
/ أوصفته عجز عن خالص عباده حىت اعتضد بناسوت اكتسبه من امرأة منهم وما نراه أيضًا قدر 

ورام سالمتهم فقتل وصلب، . معاىف بل جاء خبالصهم فعطبعلى خالصهم وهو ) أ/2/63(
  .أعوذ باهللا من الضالل واعتقاد الربوبية يف الرجال. هذا لعمرك هو التالعب بالدين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والتصويب من نسخة م) توبت(يف ص  1
م يف األناجيل األربعة ما نقله املؤلِّف عنهم إمنا هو اختصار لسرية املسيح عليه السال 2

  .واحملرفة عند املسلمني والعقالء. املعتمدة عند النصارى
  .فعل: يف م 3
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إهلهم صلب مع اللصوص ودفن يف املقابر بني  1زعم النصارى أنّ : فضيحة أخرى - 44

  .2األموات وقام يف اليوم الثالث إىل السماء وجلس فيها
  .وذلك مما يأنف عن اعتقاده أهل اجلنون وأرباب اجملون،أسأل اهللا العافية

رفعه على جبل احتمل املسيح و  - لعنه اهللا  - زعم النصارى أن إبليس : فضيحة أخرى - 45
هذا ينقض . 4إن خررت يل ساجداً  3هذا كّله يل وأنا أعطيكه: عال وأراه الدنيا بأسّرها وقال

إن املسيح رّب إبليس ورّب كّل شيء، وإذا كان إبليس عبدًا للمسيح، فكيف يسومه : قوهلم
  !!.السجود له؟

تسميه يسوع  إنك ستلدين ولداً : روى النصارى أن جربيل قال مرمي: فضيحة أخرى - 46
  .5املسيح يكون عظيماً جيلسه الّرّب على كرسي أبيه داود، وميلك على بيت يعقوب

وأصحابه كانوا يبذلون اجلزية لقيصر أسوة سائر ) ب/2/63/ (مث رووا عن بطرس أن املسيح 
وأما . والصحيح ما أخرب به جربيل األمني عن رّب العاملني. وذلك تناقض عجيب. 6املستضعفني

 7ومن كان عدّواً جلربيل األمني فهو عدّو هللا. ية الثانية فيلزم من القول بصّحتها تكذيب جربيلالروا
  .رّب العاملني



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهو خطأ) إبليس لعنه اهللا(يف ص زاد  1
  .وذلك مما اتفقت عليه األناجيل املرحفة 2
  .أعطيك هو: يف م 3
  .8- 4/1، لوقا 9- 4/1مىت  4
  .33- 1/30لوقا  5
  .27- 17/24مىت  6
. }َمْن َكاَن َعُدّواً لِلَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ {: قال تعاىل 7

  ].98: سورة البقرة، اآلية[
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عند النصارى ثالثة آهلة قدمية أزلية ورجل من بين آدم وعّربوا عن ذلك : فضحية أخرى - 47
م الثمانية 1وعيسى بن مرمي. باألب واالبن والروح القدس ذلك باطل و . على ما تشهد به صلوا

وأنه اإلله احلّق . 2"إن اهللا خالق العامل واحد ال شريك له: "والدليل عليه قول التوراة واإلجنيل. وكفر
  .الذي ال رّب غريه وال معبود سواه على ما تقدم فمن أشرك مع اهللا غريه فقد كفر بالتوراة واإلجنيل

  .وسائر اخللق أمجعني زعم النصارى أن املسيح خلقها آدم وذريته: فضيحة أخرى - 48  
وإن زعموا أنه . نقضوا مقاهلم. ليست من خلقه: فمرمي من خلقها؟ فإن قالوا: فيقال هلم

/ يا نوكا كيف تلد املسيح وهو خالقها؟ أم كيف ترضعه وهو رازقها؟ : خلقها، فيقال هلم
  !!.أمسعتم يا معشر العقالء بامرأة ولدت خالقها وأرضعت ثديها رازقها؟) أ/2/64(

م وإهلهم أكل وشرب ومشى وركب وُهزم وُغلب : فضيحة أخرى - 49  زعم النصارى أن رّ
م اإلجنيل إذ يقول. وُصفع وُصلب إن اهللا ال يأكل وال يشرب وال يراه أحد وال رآه أحد : "وأكذ
  .3"قط إّال مات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ساقطة) ابن مرمي: (يف م 1



ص : ر. (وص الدالة على وحدانية اهللا عزوجل من التوراة واألناجيللقد تقدم ذكر النص 2
  ).460، 459: ، وسيأيت ذكرها أيضاً يف ص237، 236
  ).129: ص: انظر. (تقدم خترجيه 3
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زعم النصارى أن معبودهم ين ولدته أمه يف السفر لفته يف اخلرق وتركته : فضيحة أخرى - 50
، تعاىل اهللا رّب األرباب أن حتويه معالف 2من مذاود البقر إذا مل جتد موضعًا جتعله فيه 1يف مذود

املقدار وال حتيط به اجلهات وال تكتنفه األرضون وال الدواب بل ال حتويه األقطار وال حيده 
  .3السماوات

من مشائخ النصارى رجل يقال له أفرمي يعظمونه جّدًا ويرون فيه وهو : فضيحة أخرى - 51 
وإن الّشرب اليت . إن األيدي اليت جبلت طينة آدم هي اليت مسرت على الصليب: الذي يقول

  .شبةمسحت السماوات هي اليت علقت على اخل
واجلنون فنون، ومن يعتقد فيه خري فهو أجهل وأكفر . وهذا الرجل قد مجع إىل الكفر اجلنون

  .منه
إن الذي ال يأمل وال يتجع : "النصارى يعظمون غرغوريس وهو القائل: فضيحة أخرى - 52

قاً وإن الذي ال حيس صار حمسوساً، وإن الذي ال حيد صار حمدوداً، وصار اخلالق خملو . صار متجعاً 
  .4"وإن من ال يقول إن مرمي ولدت اهللا فهو بعيد عن والية اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مزود من مزواد: يف م 1
  .2/7لوقا  2
يعًا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت {: قال تعاىل 3 َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواألْرُض مجَِ

ا ُيْشرُِكونَ َمْطِويَّ    ].67: سورة الزمر، اآلية. [}اٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّ
، )99- 1/98تثبيت دالئل النبوة : (نقل ذلك أيضًا القاضي عبد اجلبار يف كتابه 4

  ).194النصيحة اإلميانية ص : (واملهتدي نصر بن حيىي املتطبب يف
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وهذا خالف قول النصارى وذلك أن عندهم إمنا كان خاصية االّحتاد ومثرته أن : قال املؤلِّف

فأما أن يقع األمر بالعكس فيكتسب اإلله . فاً يقع الفيض اإلهلي على الشكل اإلنساين فتكسبه شر 
فأما أذكياؤهم فيأنفون من القول . خسة ونقيصة، فهذا ما ال يقول به إّال جهلة القبط من النصارى

  .به
م: فضيحة أخرى - 53 أن اهللا تعاىل قال إلبراهيم : "على الطائفتني مجيعًا رووا عن تورا

  .1"بأرض مصر أربعمائة سنة إن ذريتك يستعبدون: اخلليل عليه السالم
ألن بين إسرائيل مل ميكثوا مبصر أكثر من . 2إن هذا القول مل يتم بل أخلف: قال مؤرخهم 

كما   - . مائيت سنة ومخس عشرة سنة ال غريه: 3وقال املنبجي أسقف منبج. مائتني وثالثني سنة
إىل إقامتهم مبصر  5هلم على أنا لو أضفنا - إبراهيم ) أ/2/65/ (خليله  4]وعد[تقدم يف حاشية 

  سين التيه وهي األربعون مل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، بصيغة خمتلفة 12/40، وورد أيضاً يف سفر اخلروج 15/13ورد الّنّص يف سفر التكوين  1
فزيد يف عبارة ". وأما إقامة بين إسرائيل اليت أقاموها يف مصر فكانت أربعمائة وثالثني سنة: "كاآليت

  ).ثالثني: (فر اخلروج لفظس
  .خلف: يف م 2
حمافظة . (مركز قضاء منبج. وهي مدينة يف سورية. اسم عجمي تكلمت به العرب: منبج 3
  ).686، للبكري، املنجد يف اإلعالم ص 1264معجم ما استعجم ص : ر). (حلب

  .ولعّل الصواب ما أثبّته) وعلى(يف ص، م  4
ومدة : "قالوا.الغلط يف مدة إقامة بين إسرائيل يف مصراعرتف مفسرو العهد القدمي بوقوع  5

النسخة اليونانية : أي(وجاء يف السبعينية . سنة 430غربتهم يف مصر على ما يف التوراة العربانية 
ا كانت نصف ذلك أي) املعتمدة عد الصنارى الكاثوليك ولكن ال . سنة 215: والسامرية أ



على  215على اختيار : أي. (لى ما يف األصل العرباينسبب حيملنا على إثيار ما يف هاتني ع
  ).1/363السنن القومي : ر. (ا هـ". فلنا أن نعتقد صّحة العدة يف العراين). 430
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بل قوله احلّق ووعده الصدق . يكمل هلم العدد، واهللا تعاىل حماشى عن وقوع اخللف يف خربه

  .سبحانه وتعاىل عما يشركون
النصارى إذا تقربوا يف الكنيس الذي هلم فأكلوا اخلبز وشربوا اخلمر، : فضيحة أخرى - 54  
  ا دمه، ورووا عن املسيحقد أكلنا جسد الّرّب وشربن: قالوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب أن املدة مائتان ومخس عشرة . إن ترجيحهم هذا حتكم من غري دليل ومكابرة: نقول 
  :وبيانه كاآليت. سنة

) 25(إن الزمن من دخول إبراهيم عليه السالم أرض كنعان إىل والدة إسحاق عليه السالم 
وملا دخل يعقوب أرض . سنة) 60(إىل والدة يعقوب عليهما السالم  سنة، ومن والدة إسحاق

فيكون جمموع السنوات من دخول إبراهيم أرض كنعان إىل دخول . سنة) 130(مصر كان عمره 
) 215(وكانت مدة إقامة بين إرسرائيل يف مصر . سنة) 215(حفيده يعقوب عليهم السالم 

  .سنة) 430(فمجموع الكّل . سنة
احملقِّقون مهم عبارة النسخة السامرية واعتربوها صحيحة تزيل كل إشكال وقع  ولذلك صّحح

ا تذكر سكىن بين إسرائيل وآبائهم يف أرض كنعان وأرض مصر. يف غريها ونّصها يف سفر . أل
وسكىن بين إسرائيل وآبائهم ما سكنوا يف أرض كنعان ويف أرض مصر : "، كاآليت12/40اخلروج 

  ".ئة سنةثالثني سنة وأربعما
: الكاهن أبو الفتح السامري يف كتابه: وقد ذهب إىل تأييد ذلك عدد من حمققيهم منهم

مرشد الطالبني إىل الكتاب املقدس : (، ومؤلف كتاب)7، 6التاريخ مما تقدم عن اآلباء ص (
- 1/214الفصل : ر). (الثمني، وآدم كالك يف تفسريه، وجامعو تفسري هنري وإسكات وغريهم

  ).السقا. ، د129، 128ن حزم، إظهار احلّق، لرمحة اهللا، نقد التوراة ص ، الب216
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  .1ذا دمي فاشربوهه: وقال. أنه أعطاهم خبزاً 

فليت . وهذا لعمرك إىل أن يعد جناية موجبة للعقاب أقرب من تسميته قربة مستدعية للثواب
م اقتصروا على : شعري أي شيء أبقوا لليهود ومل يبلغوا منه من النكاية إىل هذه الغاية بل قالوا إ

ذاالقدرحىت ترقوا إىل. قتله وصلبه م مل يرضواله  وهذامل . متزيق حلمه وشرب دمهفأما النصارى فكأ
  .يسمع به إّالمن العدّواملشاحن وأرباب األحقادوالضغائن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
واستدل النصارى على ذلك أيضًا مبا ورد يف  22/19،20، لوقا 28- 26/26مىت  1

  .30- 11/23،ويف رسالة بولس األوىل إىل كورنثوس)6(إجنيل يوحنا اإلصحاح
ذه النصوص على أداء ما يسمى بـوقد است وهو ) سّر الشكر أو اإلخار ستيا: (دل النصارى 

. سر املعمودية - 1: (وهي. أحد األسرار السبعة املختصة بالكنيسة وال جيوز أداؤها إّال يف الكنيسة
 - 7. سر الزواج - 6. سر مسحة املرضى - 5. سر التوبة - 4. سر الشكر - 3. سر املريون - 2

  .)سر الكهنوت
جسد املسيح األقدس ) النصراين(أنه سر مقدس يأكل به املؤمن : وتعريف سر الشكر عندهم

  .ويشرب دمه الزكي حتت أعراض اخلبز واخلمر
املائدة املقدسة أو . العشاء السري. القربان املقدس. العشاء الرباين: وله عدة أمساء منها

  .وغري ذلك. اخلبز السماوي. خبز الّربّ . السرية
ذا السر كاآليتوصفة  إننا نؤمن أنه بعد تقديس سر الشكر : إميان الكنيسة األرثوذكشية 

واستدعاء حلول الروح القدس على القراينب يستحيل اخلبز واخلمر استحالة سرية إىل جسد املسيح 
ا حىت إن اخلبز واخلمر اللذين ننظرمها على املائدة ليسا خبزًا ومخرًا بسيطني، بل مه. ودمه األقدسني

ونؤمن أن ربنا يسوع املسيح حاضر يف هذه . جسد الّرّب ذاته ودمه حتت شكلي اخلبز واخلمر
اخلدمة ال بوجه الرمز أو اإلشارة أو الرسم أو الصورة أو اجملاز، وال بأنه مسترت يف اخلبز بل هو 

  .هاوهذا اإلميان هو إميان الكنيسة كّلها شرقاً وغرباً منذ ابتدائ. حاضر حضوراً فعلياً 



ا جتيز أداء هذا السر بالفطري بدًال عن  ّ وال خيتلف اعتقاد الكنيسة الكاثوليكية عن ذلك إّال أ
  .اهـ". اخلبز اخلمري الذي توجب الكنيسة األرثوذكسية أداء السر به

الثبات واالّحتاد  - 1: ويزعمون أن من يتناول هذا السر فإنه يستحق أمثارًا خالصية من مهها
ينال عربون احلياة  - 3. النمّو يف النعمة والكمال الروحي واحلياة يف الّرّب يسوع - 2. مع املسيح

  .والقيامة اجمليدة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد أنكره الكثريون . ومع أمهية هذا السر عندهم، فإنه ليس مبجمع عليه من النصارى مجيعاً  
ومن أبرز هؤالء املنكرين يوحنا . واعتربوا اخلبز واخلمر رمزًا جلسد املسيح ودمه وليس حقيقة. منهم

وطائفة ). م11(رئيس مدرسـة تورس بفرنسا يف القرن وبرنغاريوس ). م9(أجيانا اإليرلندي يف القرن 
وطائفة األلبيجنسيني يف القرن ). 12(يف القرن ) تالميذ بطرس دي بريز بفرنسا(البطروبروسيون 

مث يوحنا ويكلف اإلجنليزي، وزوينكل وكلفن ولوثر يف العصر احلديث زعماء طائفة ) م13(
  .الربوتستان

ًا يف زمن أغناطيوس وإيريناوس وكريلس األورشليمي ويوحنا وكان إنكار هذا السر قدميًا أيض
ذا  - آباء الكنيسة القدماء  - ذهيب الفم  الذين أنكروا على من أمسوهم باهلراطقة الذين ال يؤمنون 

، حبيب جرجس، قصة الكنيسة القبطية ص 102- 62أسرار الكنيسة السبعة ص : ر. (السر
  .بتصرف واختصار) ، إيريس حبيب502

فالعقل السليم . ا السر الذي يؤمن به النصارى كعقيدة التثليث مستحيلة عقًال وشرعاً وهذ
... إىل جسد املسيح ودمه - بعد تقديسهما  - يرفض اإلميان بأن اخلبز واخلمر يتحوالن حقيقة 

- 326إظهار احلّق ص : ر. (واالعرتاضات العقلية والنقلية كثرية يف إبطال هذه العقيدة املستحيلة
  ).للشيخ رمحة اهللا اهلندي ،328
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ذا احلرف بعض النصارى وكان معنا يف اجمللس: قال املؤلِّف رجل ) ب/2/65/ ( َصرَّح يل 

  .فقطع عليه الكالم وانتهره حىت فهم القصة من حضر ذلك اجمللس. من عقالئهم
... فأي فائدة وأي فضل وفخر يف دعوى هذا احملال على عبد اهللا املسيح وجعله قرآنًا يتلى؟
أن  ولقباحة هذه األقوال ومساجتها وبعدها من كالم األنبياء صار كثري من النصارى ُيْسلم من غري

بل تربمًا وتطريًا من قباحة ما عليه . يطلع على حماسن دين اإلسالم ونظافته من هذا اهلذيان
  .النصارى ال غري

وأن . ترك طوائف من النصارى االختتان وحرموه ورأوا أنه معصية: فضيحة أخرى - 55  
ه وجلدة قفلته فيجامع أحدهم امرأت. إطالة القلف دين يُدان اهللا به وشرع ال يسع املكلف خالفه

وراغموا . أقبح شيء وأمسجه 1]فيكونان[مستطيلة واألخرى عضوها بارز نات كأنه عرف ديك 
هذه : إن إبراهيم اخلليل أمره اهللا باخلتان فقال له: "أما التوراة فنّصت. التوراة واإلجنيل وسائر النبّيني

م ومن عبدانكم ليكون عهدي بيين وبينك وبني نسلك من بعدك أن خيتتنوا غرلة كل ذكر منك
. وكّل ذكر ال خيتتق غرلته. يف أجسادكم عهدًا دائمًا إىل األبد) أ/2/66/ (عهدي َمْيَسمًا 

ا أبطلت عهدي فعمد إبراهيم فاختنت وهو إذ ذلك شيخ كبري . فلتهلك تلك النفس من شعبها أل
  .2"وخنت أوالده وعبدانه

د وأن تاركه يقتل؛ فقد وضح كفر من خالفه من فإذا كان هذا نّص التوراة، أنه واجب إىل األب
. هذا وقد اختنت املسيح وتالميذه. وقد ترك الروم والفرنج وغريهم اخلتان. وغريهم. النصارى

ومل يأت . وآخرون حيلقون حلاهم. والعجب من النصارى منهم من َجيُُب مذاكريه وخيصي نفسه
  .ويرتكون اخلتان. ذلك يف شرع وال نزل به كتاب

  ومل يزل النصارى خيتتنون بعد رفع املسيح إىل أن أتاهم رجل يدعى عندهم   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبّته) يكونا(يف ص، م  1
  .27- 23، 14- 17/9تكوين  2
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  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع
. 1"إن اخلتان ليس بشيء وإن الغرلة ليس بشيء: "فولس بعد املسيح مبدة متطاولة فقال هلم

فإنه حلهم من الدين بلطيف  - أعىن فولس  - وما أعلم على النصارى أشأم من هذا الرجل 
  .2رأى عقوهلم قابلة لكل ما يلقى إليهافحلهم من سنة اخلتان إذ . خدعه
ا  3للنصارى كنيسة ببعض البالد حيجون: فضيحة أخرى - 56  ) أ/2/66/ (إليها ويعظمو

ويزعمون أن يد اهللا خترج إليهم من وراء سرت منها فتصافحهم وذلك يف يوم من السنة، فبلغ ذلك 
ا؟تعجب من يد اهللا تعاىل كي 4أال: بعض رؤساء دولتهم وقيل له فمضى ! ف تظهر للناس ويرو

فلما ظهرت اليد قـَرَّبه األقساء إليها ليقبلها فلما رآها . ذلك الرئيس إىل الكنيسة يف ذلك اليوم
  الساعة خيسف بنا األرض أو تسقط: وقالوا. وضع يده فيها والتزمها فصاحوا به

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15ّم األ: الشافعي 6رسالته إىل غالطية  1
، ونضيف هنا بأن كثرياً )228ص : ر(تقدم التعليق على إبطال النصارى لشعرية اخلتان  2

م عن طريق التجارة والدراسة  من النصارى قد مالوا إىل اخلتان لتقليدهم املسلمني وتأثرهم 
قبطي ص اجملتمع ال: ر. (وأيضًا ملا ملسوه من الفوائد الصحية والنظافة الشخصية للختان. واحلروب
  ).حبيب زيات 6، إيريس حبيب، الصليب يف اإلسالم ص 224، 223
ويُعرف من أّدى عبادة احلج عند . زيادة األماكن املقدسة: احلج يف تعريف النصارى هو 3

وتاريخ حّج النصارى يبدأ على األكثر منذ . بيت املقدس: نسبة أي) املقدسي(النصارى باسم 
م أخذ النصارى يزورون األماكن اليت تقدست 306ني سنة فمنذ عهد قسطنط. القرون الوسطى

ولكن مل يقتصر النصارى على . بوالدة املسيح وموته وقيامته واألماكن اليت هلا تعلق بعجائب املسيح
زيارة ما ذكر من األماكن فقد توسعوا يف ذلك كثرياً فأصبحوا حيجون إىل الصوامع واألديرة اليت كان 

م وقد يسيهم وإىل روما حيث كنيسة بطرس بالفاتيكان وكنائس أخرى كثرية يف يقيم فيها رهبا
- 6/693دائرة املعارف : ر. (أملانيا ومصر وسويسرا وأسبانيا وبريطانيا وتركيا وغريها كثري جّداً 

. وهذا يؤّكد لنا أن معظم عبادتاهم حمرفة ومبتدعة) باختصار - ، للمعلم بطرس البستاين 698
سابقة إمنا هو زيارة األماكن املقدسة األثرية أو السياحة األثرية وال أكثر من فاحلّج على الصفة ال

  .وما يزعمون أنه احلّج إمنا هو من اتباعهم اهلوى والشيطان. ذلك



  .ال: يف م 4
  اجمللد الثاين

                                    
589  |902  

=========================================  
  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: لتاسعالباب ا

دعوا عنكم هذا فإين واهللا ال أدع هذه اليد من : فقال. علينا السماء وترسل الصواعق فنهلك
أرجعت عن دين النصرانية وهو : فلما شاهدوا منه التصميم قالوا له. يدي حىت أرى وجه صاحبها
ا يد أسقف من : قالوا.  أردت الوقوف على سر ذلكال ولكين: دين آبائك وأسالفك؟ قال فإ
. فلم يعد بعد 1فلما رآه وشاهده أرسل يده وخرج من تلك الكنيس. أصحابنا وراء هذا السرت

مسعت ذلك من كثري من أصحابنا املغاربة مث شاهدت القصة : قال املؤلِّف. واشتهرت القصة
  .2مسطورة يف تصنيف لبعض املغاربة

معلق يف قبة كنيسة هلم ) أ/2/67/ (للنصارى صليب من حديد : خرىفضيحة أ - 57
قد وقف يف اهلواء بغري عالقة وال دعامة والناس حيجون إليها ليشاهدوا الصليب ويتعجبون . باملغرب

أال : فقال لكاتب كان عنده من اليهود. فأكثر التعجب من ذلك بعض ملوكهم. من تلك اآلية
العظيمة اليت يف هذا الصليب؟ فذكر له اليهودي أن يف جهات  تعجب يا فالن من هذه اآلية

الصليب املذكورة حجارة املغناطيس العظام خمبأة يف اجلدار ويف ما يوازيه من سقف القبة وأرض 
فحضر امللك إىل الكنيس املذكور يف وقت . الكنيسة فهي اليت أوجبت قيامه ومنعته من السقوط

فاضطرب الصليب حىت خافوا . من بعض اجلدران من الصليبخلوة وتقدم بالكشف عن احلجارة 
  .3أن يسقط فعرف حقيقة احلال وانصرف

  أيضاً كنيسة 4للنصارى يف بلد من بالد املغرب: فضيحة أخرى - 58 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الكنسي: يف م 1
". روضات اإلميان مقامع هامات الصلبان يف الّرّد على عبدة األوثان ومراتع: "هو كتاب 2

بني اإلسالم (حمّمد شامه ونشره بعنوان . د. وقد حققه. هـ582أليب عبيدة اخلزرجي األندلسي ت 
  .من الكتاب املذكور. 269، 268: ص: ر)واملسيحية
  ).270، 269:مقامع هامات ص:ر.(نقل املؤلِّف هذه الفضيحة من املرجع السابق 3
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. نةفيها ثريا معلقة حنو تعليق الصليب، يْنزل إليها نور من فوق فتتقد للوقت يف وقت من الس
م فصار إليها فعرف حقيقة احلال . فهم يعظمون ذلك اليوم ويفخمونه ا بعض وال / فأطرق 

وا من اجلدار قصبة حديد جموفة وأبرزوا هلا أنبوباً دقيقاً على وزان طرف ) ب/2/67( م َمدُّ وذلك أ
عة فتتقد النفط يف تيك القصبة فتخرج بسر . فإذا كان ذلك الوقت املخصوص أرسلوا نار. الذبالة
  .1فلما عرف وجه هذه احليلة أمر بصفع السدنة وانصرف. للوقت
زعم النصارى أن مرمي أم املسيح تّنزل من السماء على األرض دار : فضيحة أخرى - 59 
وهم ال يشكون يف صّحة هذا . بطليطلة يف يوم معروف من السنة بكسوة تلبسها له 2املطران
بغري إذن األب أم بإذنه؟ فإن كان ذلك  3شعري هل نزوهلا يا ليت: قال بعض من نقلها. ببالدهم

ا عن التبذل لرجل من جنسها  بإذنه فكيف مل يرسل بعض مالئكته ورسله ويوقر أم ولده ويصو
أجنيب عنها؟ وإن كانت تْنزل بغري إذنه مستبدة برأيها، فكيف جيوز من األب أن يصطفي لنفسه 

ا؟ أترون األب ال يعلم  4إىل رجل بكسوة تكسوه خائنة ختونه وخترج من بيته بغري إذنه وتزينه 
ا قد عشقت املطران فهي ترتدد) أ/2/68/ (خيانتها وترددها إىل من ليس له مبحرم؟   5أو ترو

  .6إليه شغفاً به؟ فما باهلا ال تويل ذلك غريها من خدمها حىت تتجشم هي بنفسها؟
  ور يعرف بعيدللنصارى عيد بيت املقدس مشه: فضيحة أخرى - 60 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).271، 270:مقامع هامات ص:ر.(نقل املؤلِّف هذه الفضيحة من املرجع السابق 1
ا كانت عليه يف ليلة النصف . دون أقريس: ذكر أبو عبيدة اخلزرجي أن اسم املطران 2 وبأ

  .من شهر أغسطس
ا: يف م 3   .ترو
  .ليست يف م 4
  ).له(زاد : يف م 5
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وإذا اجتمعوا عنده نزلت نار من جتويف القبة فتعلقت . يف يوم من السنةالنور، حيجون إليه 
بذبالة القنديل فيتقد بسرعة فتكثر األصوات وتعج بالدعاء واالبتهال، فال يشك الغر وال يرتاب 

ووجه احليلة يف ذلك أن رجًال خيتبئ . أن تلك آية نزلت من السماء دالة على صحة دينهم 1الغمر
فإذا كان ذلك الوقت الذي ُيكمل فيه اجتماعهم وُقرأ . من داخل وهي غلسة جداً يف أفرير القبة 

اإلجنيل والكتب؛ أرسل الرجل قبسا من نار النفط فجرت على خيط مدهون بدهن البلسان 
  .فيجأرون حينئٍذ باألدعية. الذبالة فيتقد 2فتبتدر

يف ذلك ) ب/2/68/ (وقد تفّطن لذلك بعض والة بيت املقدس فصار إليهم : قال علماؤنا
ومعلوم أن ذلك لو  . العيد وأراد أن يفضحهم بكشف القصة فبذلوا له ماًال فقنع به منهم وانصرف

ولو كان ذلك . إذ صفة النار اإلحراف وصفة النور اإلشراق فقط. كان نورًا مل يتقد منه املصابيح
م أن تلك البقعة أقامت والدليل عل. نازًال من السماء كما يدعي النصارى لروئي خارج القبة ى كذ

  .3يف أيدي اليهود مدة طويلة مث جاء اهللا باإلسالم ومل يـَُر شيء من هذا اجلنس
ا قبلتهم: فضيحة أخرى - 61  وقد كان . 4النصارى يصلون إىل مشرق الشمس ويّتخذو

  املسيح عليه السالم طول مقامه يصلي إىل قبلة بيت
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).أن(زاد : يف م 1
  .فتبدر: يف م 2
هذه احليلة للنصارى، ونقلها عنه ابن القيم يف إغاثة ) هـ474(ذكر أبو بكر الطرطوشي  3

  .272، 76، 75، ونقلها املؤلِّف عن كتاب مقامع هامات ص 619اللهفان ص 
م إىل املشرق لعد أسب 4 يف (اب إّن األقباط األرثوذكس واألقباط الكاثوليك يتجهون يف صال
وألن . أن الشرق هو اجلهة اليت قال السيد املسيح إنه يظهر منها عند جميئه الثاين: منها) زعمهم



ولقد كان الّجتاههم إىل الشرق تأثري يف نظام الكنائس . املسيح نور العامل، والشرق مطلع األنوار
  .حيث جعلت مجيع اهلياكل تقام يف اجلهة الشرقية من الكنيسة

م إىل أية جهة) الربوتستانت(اإلجنيليون أما األقباط  اجملتمع القبطي : ر. (فيتجهون يف صال
  ).، رياض سولایر622يف مصر يف القرن التاسع عشر ص 
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وأن . التوراة بل ألكملها 1إين مل آت ألنقض: وقال. "املقدس قبلة موسى بن عمران واألنبياء

غري أن النصارى . 2"السماء واألر ليزوالن وكلمة واحدة من الناسوت ال تزول حىت يتم بأسره
م وقتل فيها خالفوا املسيح واألنبياء واعتذروا يف توجههم إىل املشرق بأ نه اجلهة اليت صلب إليها رّ

  :إهلهم فيقال هلم
ا ) أ/2/69/ (يا محقى لو كنتم أويل ألباب َلَمَقتُّم جهة الشرق وأبغضتموها  مت  وَتَطريَّ

ا اجلهة اليت مل يصل إليها املسيح وال . ورفضتموها يف أمور العادة فضًال عن العبادة وذلك أل
ا اجلهة اليت. إليها نيب من األنبياء البتة] َصلَّى 3هلا األناجيل وال[شهدت  ا مشلكم  4مث إ تشتت 
فتعظيمكم هلذه اجلهة هي أشأم اجلهات عليكم، أمر يقتضي . كلمتكم وفرقت مجوعكم  5وبددت

وكان األوىل بكم أن ال تتحولوا عن جهة بيت املقدس لقول . السخرية بكم واإلزراء عليكم
  :اإلجنيل
يا سيد، آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل لألب فكيف : ية من اليهود قالت للمسيحإن امرأة سامر "

أيتها املرأة أنتم تسجدون ملا ال تعلمون، وحنن نسجد ملا نعلم، : فقال هلا. تقولون أنتم إنه أورشليم؟
فأنتم ". يشهد أنه ليس هللا قبلة يصلي إليها إّال بيت املقدس الذي هو أورشليم 6فهذا املسيح

لقد رميتم .  - إنا هللا وإنا إليه راجعون على عقولكم  - وأعلم من املسيح مبا جيب هللا تعال؟  أعرف
  .فيها بداهية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبّته). ألجد: (ويف م) ألجل األنبياء(يف ص  1
  .18، 5/17مىت  2



ولعّل . والتصويب من احملقِّق) صلىاألناجيل بأن (ويف م ) وال األناجيل صلى إليها(يف ص  3
  .واهللا أعلم. الناسخ أخطأ يف التقدمي والتأخري

ا اجلهة اليت: (يف م 4   .ساقطة) إ
  .وبدت: يف م 5
  .22- 4/19يوحنا  6
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على كثرة طوائفها ال يرون وجوب ) ب/2/69/ (الروم من النصارى : فضيحة أخرى - 62

وذلك مما . 1االستنجاء، فيبول أحدهم ويغوط ويقوم من فوره إىل مصاله وهو متضمخ ببوله
م قد وردت أن العبد ال يقوم إىل الصالة إالّ وإّال فشرائع األنبياء عليهم السال. أحدثوه بعد املسيح

. أن يقوموا بغري طهارة: قبيحة منها 2]فيجتمع هلم يف الصالة بأمور. وهو على أكمل أحواله
دعواهم وتضرعهم إىل رجل من بين : ومنها. قبلة املسيح اليت كان يصلي إليها 3استدبارهم: ومنها

  ورمبا سألوه. مآدم أن يغفر هلم خطاياهم، ويكفر عنهم سّيئا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن النصراين يقوم من على بطن املرأة يبول ويتغوط وال ميس ماء وال : "قال ابن القيم 1
. وصالته صحيحة تامة عنده. والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك. يستجمر

إن الصالة باجلنابة : ويقولون. أو يضرط ولو تغوط وبال وهو يصلي مل يضره؛ فضًال عن أن يفسو
ا حينئٍذ أبعد من صالة املسلمني واليهود وأقرب إىل  والبول والغائط أفضل من الصالة بالطهارة؛ أل

  ).616، إغاثة اللهفان ص 263هداية احلياري ص : ر". (خمالفة األمتني
شرطًا أساسيًا يف صّحة الصالة  اإلسالمية واليهودية تعترب: ومما معلوم أن الطهارة يف الديانتني

وهذا من . بعكس النصرانية اليت تعترب الطهارة اجلسمية أموراً رمزية ثانوية ال قيمة هلا أساساً . وقبوهلا
حيث إن الطهارة ألداء الصالة وردت به شرائع . التحريف الذي أحدثه النصارى يف دينهم قطعاً 

بان يف العصور الوسطى إىل حد اعتبار القذارة من وسائل وقد تطرف القساوسة والرُّه. األنبياء مجيعاً 
فكان أزهدهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة . وأن النظافة من عمل الشيطان. التقرب إىل اهللا



ينس. وأوغلهم يف النجاسات إن الراهب أنتوين مل يقرتف إمث غسل : "حيث يقول الراهب أ
وقد أبت . ميس وجهه وال رجله املاء مخسني سنةوكان الراهب أبراهام مل . الرجلني طول عمره

) 130(وكان يف أحد األديرة النسائية . العذراء سلفيًا أن تغسل جزءًا من جسدها عدا أصابعها
راهبة مل تستحم واحدة منهم قط أو تغسل قدميها، إّال أن الرهبان مالوا إىل استخدام املاء يف آخر 

فأخذ حين إىل تلك األيام اليت مل يكن فيها . هذا االحنطاط القرن الرابع، وَسِخر األب إسكندر من
، تاريخ أخالق 123- 12/121قصة احلضارة : للتوسع ر. (الرهبان يغسلون وجوههم قط

أليب احلسن . 169، 168أوروبا اجلزء الرابع، كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص 
  ).الندوي
  .والصواب ما أثبّته) أمورا(يف ص، م  2
  .استدبارها: يف م 3
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ا يف يديه وباخلشبة اليت صلب عليها بزعمهم على ما أذكر منه طرفاً  حبّق املسامري اليت مسر 

  .يف آخر فضائحهم
ويقر . ما مل يعرتف له بذنوبه 1]املذنب[من النصارى من ال يقبل توبة : فضيحة أخرى - 63

ما  2وأنه زىن وسرق وقتل وفعل كيت وكيت ويعدد اخلائر. له بإجرامه ويشرح ما فعله يف طول عمره
 التحكم يف ماله والتبسط يف ما حواه فيجد أكابرهم الوسيلة إىل. سرته اهللا عليه ويبدي عورته هلم

ويبقى . الئقًا مباله واتسع حاله 4ويوظفون عليه ما رأوه) أ/2/70/ ( 3من دنياه فيطوفون حوله
. وقد أُرَِّخت عليه سّيئاته وخلدت يف دفاترهم قبائحه. املثكل يف أيديهم ويف قبضتهم طول عمره

ا أوالده وعقبه من بعده جيًال بعد جيٍل وقرناً بعد وعريت . وعرفها من مل يعرفها منهم ومن غريهم
  .5قرنٍ 

ولقد بلغين عمن ال أشك يف صدقه وثبته أن النصارى عندنا مبصر أرادوا نصب رجل من  
فبينما هم على ذلك إذ جاء آخر من أكابرهم وذوي اهليبة فيهم، فاعرتف . أفضلهم بطريكا عليهم

  أنه وهذا



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واهللا أعلم. أضفنا هذه الكلمة لتستقيم العبارة ويتضح املعىن 1
  .497كما يف القاموس ص . الضعيف واجلبان: أي: اخلائر 2
  .ساقطة) فيطوفون حوله: (يف م 3
  .ما داؤه: يف م 4
وهو أحد األسرار ). سر التوبة: (هذه الفضيحة اليت ذكرها املؤلِّف تسمى عند النصارى بـ 5

. هو سر مقدس يرجع اخلاطئ إىل اهللا ويتصاحل معه تعاىل: وتعريفه عندهم. كنيسةالسبعة لل
إقرار اخلاطئ خبطاياه أمام كاهن اهللا إقرارًا مصحوباً : وتعريفه هو. واالعرتاف جزء من سر التوبة

ن لينال اِحللَّ منه بالسلطا. بالندامة والتأسف والعزم والثابت على ترك اخلطية وعدم الرجوع إليها
". من غفرمت خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت: "القائل) املسيح(املعطى له من اهللا 

  .18، 18/17، 16/19، وكذلك يف مىت 23- 20/21يوحنا 
الصوم اخلصوصي عالوة على : وهناك عقوبات وتأديبات كنسية متعددة على املذهب منها

. دمها اخلاطئ يف خمدعه مع عدد من الركعاتوصلوات يق. األصوام املفروضة على مجيع النصارى
وتوزيع جزء من ماله صدقة على . وتأخري التناول من األسرار املقدسة وقتًا مناسبًا لثقل خطيئته

  .الفقراء
وختتلف نظرة الكنيسة األرثونكسية عن الكاثوليكية يف أن الغرض من هذه التأديبات إصالح 

كاثوليكية تعتربها قصاصات حقيقية، الغاية منها وفاء حال اخلاطئ ليس إّال، ولكن الكنيسة ال
وبناء على ذلك فقد متادت الكنيسة الكاثوليكية يف . العدل اإلهلي الذي أهانه اخلاطئ خبطاياه

فأصبح . م1215وقررته حّقًا هلا يف اجملمع اإليرتاين الرابع سنة ) صكوك الغفران(إصدار الغفرانات 
ع وتشرتى كالسلع متضمنة الصفح والغفران ليس عن خطايا املاضية وتبا .البابا يوزع ذلك الصكوك
فأصبحت هذه الصكوك مصدراً لريادة ثراء رجال الكنيسة وتوفري الرفاهية . فقط بل واملستقبلة أيضاً 

لذلك فقد اعرتضت الكيسة األرثوذكسية والربوتستانتية على هذه الصكوك واعرتها . والرتف هلم
قصة  - بتصرف  - ، حبيب جرجس 127- 103أسرار الكنيسة ص : ر(. عارًا على النصرانية

، إيربس حبيب، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص 504- 502الكنيسة القبطية ص 
  ).، أليب احلسن الندوي173
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. املرشح للبرتكة قد فعل كّل واحد بصاحبه الفعل احملذور أيام احلداثة فتصادقا على ذلك

فأفسدوا على النصارى ما راموا من نصب الرجل وتوليته عليهم، وهذا أمر ال أصل له يف شريعة وال 
اختلقه اجلهلة من مشائخ النصارى اختالقًا وابتدعوه بعقوهلم  نّص عليه ناموس؛ ولكنه شيء

  .ابتداعاً 
ا  1زاد النصارى يف صومهم الكبيـر) ب/2/70: (فضيحة أخرى - 64  مجعة يصومو
وسبب ذلك أن الفرس ملا استولوا على البيت املقدس وقتلوا النصارى . ملك البيت املقدس 2هلرقل

م اليهود ع فلما توجه . لى ذلك وكانوا أشّد فتكًا يف النصارى من الفرسوهدموا الكنائس، أعا
هرقل إىل بيت املقدس تلقاه اليهود باهلدايا وسألوه األمان فكتب هلم كتاباً يؤمنهم فيه على أنفسهم 

  فلما. وأمواهلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ألربعني يوماً اليت صامها وهي عبارة عن ا. ، يوماً )55(ويسمى بالصوم املقدس وعدد أيامه  1
األّول قبل األربعني ويسمى أسبوع االستعداد والتهيئة للصوم : املسيح مضافًا إليها أسبوعان

). أحد القيامة: (أسبوع اآلالم، ويأيت بعد األربعني وينتهي بـ: واألسبوع الثاين. األربعيين املقدس
وصوم يوم . التشاور للقبض على املسيح ذكرى. صوم يوم األربعاء: وهلم مواسم للصوم كثرية منها
يوماً، ينتهي  43وصوم امليالد، وعدد أيامه .  - حسب زعمهم  - اجلمعة ذكرى صلب املسيح 

. وميقاته تتخالف فيه فرقهم. ويزعمون أن الصوم ليس إجبارياً عليهم وإمنا هو اختياري. بعيد امليالد
من النهار قد تصل على الظهر أو العصر أو هو االمتناع عن تناول الطعام مدة : وكيفية صومهم

. ويتناول الصائم بعدها أطعمة خالية من الدسم غري احليواين - حسب مقدرة الصائم  - الغروب 
، بطرس البستاين، النصرانية 11/70، رياض سولایر، دائرة املعارف 228اجملتمع القبطي ص : ر(

  ).، حمّمد الطهطاوي82واإلسالم ص 
عرف عهده حروبًا كثرية مع الفرس ) م641- 610(إمرباطور الروم ): سهرياكليو (هرقل  2

  .م628وحرر بيت املقدس منهم سنة 
، حبيب جرجس، املنجد يف األعالم 208: ، فجر املسيحية ص12/295قصة احلضارة : ر
  .727:ص
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دخل البيت املقدس شكى إليه النصارى ما لقوا من اليهود وكيف مالؤوا عليهم الفرس وسألوه 

حنن نصوم عنك مجعة يف أّول الصوم : كيف أقتلهم بعد أن أمنتهم؟ فقالوا: فقال. قتل اليهود
ونلعن من خيالف . وندع أكل اللحم يف الصوم ما دامت النصرانية. ارة خلطيئتك هذهالكبري كف

ه ونكتب به إىل اآلفاق غفرانًا لذنبنك م مسألتهم وملتمسهم وقتل اليهود قتًال . ذلك ونُعريَّ فأجا
فصاموا له مجعة يف أّول الصوم وكتبوا بذلك إىل سائر البالد، وأهل بيت املقدس ومصر . ذريعاً 

اي   .2فيها ويصومون األربعاء واجلمعة 1الشام ال يأكلون اللحم) أ/2/71/ (وبقية أهل . صومو
وقد صار هذا النمط سجية للنصارى . وال شّك أّن هذا وشبهه من باب التالعب بالدين 
  أليس هم الذين عمدوا إىل إنسان قد ترىب بينهم طفًال ونشأ حىت صار كهًال فاّختذوه إهلاً،. وخلقاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا شئت أن ترى التغيري يف دينهم، فانظر إىل صيامهم الذي وضعوه : "قال ابن القيم 1
مللوكهم وعظمائهم، فلهم صيام للحواريني وصيام ملاري مرمي، وصيام ملاري جرجس، وصيام 

فهم يعلمون أن املسيح  وإالّ . للميالد، وتركهم أكل اللحم يف صيامهم مما أدخلوه يف دين املسيح
أن املانوية كانوا ال : وأصل ذلك. ومل مينعهم منه ال يف صوم وال فطر. عليه السالم كان يأكل اللحم

يأكلون ذا روح، فلما دخلوا يف النصرانية خافوا أن يرتكوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا ألنفسهم 
يف هذا الصوم أكل اللحم حمافظة على ما  صيامًا فصاموا للمياد واحلورايني، وماري مرمي، وتركوا

اعتادوه من مذهب ماين، فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية فصارت سنة 
  .اهـ". متعارفة بينهم مث تبعهم على ذلك امللكانية

، 618إغاثة اللهفان ص : ر). (نظم اجلوهر(نقل ابن القيم ذلك من تاريخ ابن البطريق 
  ).3/34صحيح اجلواب ال
، واملقريزي يف خططه 624ذكر هذه الفضيحة بنّصها ابن القيم يف إغاثة اللهفان ص  2

3/533 ،534.  
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نعوذ باهللا من الضالل وأن نشرك مع اهللا ! وأعلنوا بعبادته سفاهًا وخاطبوه بالربوبية شفاهاً؟
  .الرجال

ليس له أصل يف شرعهم ) عيد ميكائيل: (للنصارى عيد يقال له: فضيحة أخرى - 65   
اإلسكندرية أنه كان ب: وسبب إحداثه على ما ذكر أهل العلم. ألبتة، بل هو مما أحدثوه وابتدعوه

، ويذحبون له الذبائح، فويل بطركة 2وكان أهل اإلسكندرية ومصر يـَُعيَّدون له عيدًا عظيماً  1صنم
، فرام إبطال هذا العيد وتعطيل الصنم فلم يقدر من 3) األكصيدروس: (اإلسكندرية رجل يقال له

علتم هذا العيد فلو ج. إن تعبدكم لصنم ال يضّر وال ينفع لضالل وكفر: فقال. عوام النصارى
َلك وذحبتم له الذبائح 

َ
وذلك خري لكم من . لكان يشفع لكم عند اهللا) ب/2/71/ (مليكائيل امل
) كنيسة ميكائيل(فأجابوه إىل ذلك فكسر ذلك الصنم واّختذ منه صلبانًا ومسي اهليكل . هذا الصنم

املسيح وال يف زمن  وحتول العيد فصار ملكيائيل إىل اليوم مبصر وختومها وال أصل له يف زمن
واحلّق متسغن بنفسه عن أن يقوى . والشيء الضعيف ال يزيده األمر الباطل إّال ضعفاً . 4احلواريني

  .بأمثال هذه الرتهات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ورد أنه كان صنماً من حناس يف هيكل عظيم، بنته أكًال أو بطرة امللكة ومسّته باسم زحل 1
  .لعيد يف شهر تشرين الثاينكان ذلك ا  2
  ).األسكندريس: (ورد أن امسه 3
، 1/152تاريخ الكنائس واألديرة : (يف كتابه املخطوط) النصراين(ذكر أبو املكارم  4
 - رمحه اهللا  - قصة عيد ميكائيل والكنيسة اليت يقام فيها هذا العيد، مثل ما أورده املؤلِّف ) 153

وقد أحرقت هذه الكنيسة يف ) كنيسة الفيسارية: (سة تسمى بـبأن الكني: "، وأضاف أبو املكارم
القرامطة مع املسمى أبو عبيد (يوم االثنني لثالث خلون من شوال سنة ثالمثائة، عند دخول املغاربة 

  .اهـ". إىل اإلسكندرية) اهللا
 بعض علماء املسلمني يف الّرّد على النصارى وبيان سخافة عقوهلم) الفضيحة(وقد نقل هذه 

م يف أمور دينهم وتأثرهم بالوثنية او ومن هؤالء العلماء اإلمام ابن تيمية يف اجلواب الصحيح . و



، واملقريزي 625، ويف إغاثة اللهفان ص 322، وابن القيم يف هداية احلياري ص 21، 3/20
  .539، 3/525يف خططه 
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ال أصل له ألتبة وهو مما أحدثوه  1للنصارى عيد يعرف بعيد الصليب: فضيحة أخرى - 66

ىل أن وجد من ميالد املسيح إ: "قال العلماء. بعد رفع املسيح كعيد ميكائيل وعيد النور وغريه
وسبب إحداثه أن اليهود اّختذوا املقربة اليت دفن فيها الشبه . الصليب ثالمثائة سنة ومثان عشرة سنة

فأقامت مزبلة حنواً . مزبلة يطرحون فيها الكناست واألوساخ حتقريًا لشأن املصلوب، وتصغريًا لقدره
عن املقربة فظهرت هلا  قصطنطني امللك فأمرت بالكشف 2من ثالمثائة سنة إىل أن جاءت زوجة

كيف لنا أن نـَْعَلم : فقالت. فيها ثالث صلب وهم صليب اللصني والشبه) أ/2/72/ (فإذا 
خشبة ربّنا اليت صلب عليها؟ وكان هناك مريض قد أشرف على  املوت، فأمرت فوضع عليه 

.  يكن به بأسالصليب فلم يقم، فأمسته الثاين فلم يقم، فأمسته الثالث فقام وبرأ من علته كأن مل
  .3فعلمت أنه صليب الّرّب فعلقته بالذهب وبعثت به إىل امللك: قال النصارى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا العيد يف الثالث يف شهر مايو كّل عام ويسمى 1 عيد اكتشاف : (حيتفل النصارى عادة 
  . - حسب زعمهم  - إحياء لذكرى قصة اكتشاف الصليب الذي صلب عليه امليسح ) الصليب

ا حتتفل بعيد ظهور الصليب باحتفالني   :أما الكنيسة القبطية فإ
من . (من شهر توت 16ذكرى اكتشاف الصليب على يد اإلمرباطورة هيالنة يف يوم : األّول

  .م326سنة ) الشهور القبطية
من  10ذكرى اسرتجاع الصليب من الفرس الغزاة على يد اإلمرباطور هرقل يف يوم : الثاين

  .م627شهر برمهات سنة 
، حمّمد 74ما هي النصرانية؟ ص . ، األنبا بطرس اجلميل وغريه30، 2/29السنسكنار : ر(

  ).تقي العثماين



ا أم اإلمرباطور قسطنطني وليست زوجته ويسّميها النصارى  2 ) القديسة هيالنة(الصواب أ
  .وهر وغريه من املصادر النصرانيةكما ذكر ابن البطريق يف تارخيه نظم اجل) امللكة) هلينا(أو 

) نظم اجلوهر: (املسمى بـ) م940ت (وردت هذه القصة يف تاريخ سعيد بن البطريق  3
ومن هؤالء العلماء ابن تيمية يف اجلواب . ونقلها عنه العلماء يف باين سخافة دين النصارى

أدلة الوحدانية يف  ، والقرايف يف626، 625، وابن القيم يف إغاثة اللهفان ص 3/25الصحيح 
كما نقلها . ، وغريهم552، 3/525، واملقريزي يف خططه 77- 75: الّرّد على النصرانية

، موجز تاريخ املسيحية ص 163، 2/162كتاب السنكسار : املصادر النصراينة أيضًا مثل
  .، ليسطس الدويري190

- 264األوىل  الذي عاش يف العصور - لكننا نستغرب من أن املؤرخ يوسابيوس القيصري 
: مل يذكر هذه القصة يف كتابه - م وكان معاصر لإلمرباطور قسطنطني، وأسقفا لقيصرية 340

ومعن ثنائه يف هذا الكتاب على . الذي َأرَّخ فيه حوادث عصر قسطنطني) حياة قسطنطني العظيم(
ا اإلمرباطورة هيالنة أم قسطنطني فإنه مل يشر أبدًا  . إىل القصة السابقةاألعمال اخلرية اليت قامت 

ويدلنا ذلك على كذب هذه القصة واختالقها بعد عصر ). 105- 103حياة قسطنطني ص : ر(
قسطنطني؛ إذ لو كانت القصة صحيحة لبادر إىل ذكرها املؤرخ يوسابيوس الذي يكيل الثناء 

  .واملديح بال حساب لسيده اإلمرباطور قسطنطني
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ذه املدة فكيف يعد مأخوذًا عن املسيح؟ وهذه األعياد  وإذا كان هذا إمنا جرى بعد املسيح 
اإلجنيل ومأخوذة عن التالميذ، ولو بعث اهللا  لو كانت معتربة لكان األوىل أن تكون مسطورة يف

إذ ما يف أيديهم شيء مما كان عليه املسيح . التالميذ اآلن مل يعرفوا مها وال مما عليه النصارى شيئاً 
  .وأصحابه

أخربونا مباذا استحق الصليب عندكم هذا : نسأل النصارى فنقول - يرمحك اهللا  - وحنن 
فمنكم . 1نه ومترونه على أعينكم وتصلبون به على وجوهكم؟التعظيم والتفخيم حىت صرمت تقبلو 



واحد وهم القبط، ومنكم من يصلب بإصبعني وهم ) ب/2/72/ (من يصلب على وجه بإصبع 
  .2ومنكم من يصلب باخلمسة وبالعشرة وهم الفرنج. الروم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ال تعمل عمًال إالّ : "- وقديسيهم األوائل  أحد كبار أحبار النصارى - قال أفرامي السرياين  1

ال خترج من باب مْنزلك . وتبدأ بإشارة الصليب، وكذلك اختم بإشارة الصليب احلي مجيع أعمالك
حني رقادك أو . قبل أن ترسم نفسك بالصليب، وال تغفل عن ذلك يف طعامك وشرابك

الوسائل العلمية : ر. (اهـ". استيقاطك، يف البيت أو يف الطريق، يف العمل أو االسرتاحة
  ).، حبيب جرجس106، 105لإلصالحات القبطية ص 

اختلف النصارى منذ القرون األوىل يف كيفية التصليب على : "يقول حبيب زياد النصراين 2
  :عدة أشكال

وهي سنة اليعاقبة من سريان وأقباط وحبش ونوبة، ابتداء من  - التصليب بأصبع واحد  - أ
إشارة (ومن الشمال إىل اليمن ). إشارة إىل نزول املسيح من السماء إىل األرض(العلّو إىل األسفل 

إىل نقلهم من جهة الشمال اليت هي اخلطيئة إىل ناحية اليمني اليت هي املغفرة وحمل النعمة حيث 
  ).يكون سيدهم

طيني وهو ما كان األقباط والسريان والنساطرة يتهمون به الروم البيزن - التصليب بأصبعني  - ب
  .وامللكيني بالتصليب بأصبعني

. الشرقية والغربية قبالً :وهو الشكل القدمي الذي َعمَّ الكنيستني - جـ التصليب بثالثة أصابع 
  .وال تزال تستعمله الكنيسة البيزنطية، وجرى عليه األرمن

م، واختاره 13شاع ذلك يف الكنيسة الالتينية بعد القرن - التصليب باألصابع اخلمس - د
  .م17م، 16وارنة والسريان الكاثوليك من الشرقيني تقليداً لإلفرنج منذ القرنني امل

: مث يقول حبيب زيات مستغربًا مما ذكره املؤلِّف بأن منهم من يصلب باخلمسة والعشرة
م يصلبون باخلمسة والعشرة، وال ندري ما " وأغرب من ذلك حكاية بعض كتبه اإلسالم عنهم أ

الصليب : ر". (الصليبيني حىت نسبوا هلم استعمال اليدين معًا يف التصليب الذي رأوه من إشارات
  .، باختصار)38- 26يف اإلسالم ص 
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من شرائع الرسل؟ فأرونا ذلك يف توراة موسى  1أفهذا دين نقلتموه عن األنبياء وأخذمتوه 
وَأىنَّ جتدون ذلك يف هذه الكتب وهي مشحونة بالتوحيد كما . ونبوات أشعيا وأرميا ومزامري داود

ومتيتوا ذكره وختفوه فال وقد كان من ُحكم الصليب لو كنتم أَلِبَّاء عقالًء أن متقتوه وتلعنوه . قد بّيناه
  .تعلنوه

  .إمنا عظمناه ألنه َشُرف بصعود املسيح عليه وحنن نقبله ونعظمه لذلك: فإن قالوا
فهّال تعظموا اُحلُمر وتقبلوها وتسجدوا هلا؛ ألن لوقا وغريه قد أخرب أن املسيح ركب محاراً : قلنا

فكان ركوبه حلمار يف . 2باسم الّربّ  مبارك اآليت: عند دخوله املدينة والصبيان بني يديه ينادون
ا . حال تعظيمه وكرامته وركوبه الصليب يف حال تصغريه وإهانته فهّال تعظمون احلمري وتضمخو

ا أفضل من الصليب بكثري ا فإ فشتان بني مركوب بالرئاسة ) أ/2/73. / (بالعري وتقبلو
ر الصليب ورفضوه ومقتوا فلو عقل النصارى ألسقطوا ذك. خمصوص، ومركوب قرنه باللصوص

م ويُنوِّه بثلبهم. وأبغضوه 3ذكره   .فإن ذاكره يـَُعرِّض برّ
  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح الّنصارى واليهود: تابع الباب الّتاسع

ومنهم . فمنهم من يؤثره ويهواه. النصارى خمتلفون يف السجود للصور: فضيحة أخرى - 67
من  4]ختلو[م على املذهب األّول بدليل أّن كنائسهم ال تكاد وأكثره. من كان يكرهه ويأباه

وهذه األناجيل األربعة يف أيدينا ليس فيها شيء   5وهذا مما أحدثوه بعد املسيح وأصحابه. الصور
وأّي فرق بني . بل قد صرحت بالتوحيد من غري موضع كما قدمناه. يدل على انتحال ذلك ألبتة

  والصنم؟ ولو كان ذلك من الدين السجود للصورة والسجود للوثن
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأحدثتموه: يف م 1
  .21/9مىت  2
  .ومنعتوا ذاكره: يف م 3
  .والصواب ما أثبّته) ختلوا(يف ص، م  4
والسجود هلا صرحيًا يف ) وتسمى عندم باأليقونات(ورد النهي عن صنع التماثيل والتصاوير  5

ال تصعنوا لكم أوثانًا وال تقيموا لكم متثاًال منحوتًا أو ًنَصباً : "، كاآليت26/1 التوراة سفر الالويني
  وال جتعلوا
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وقد بقوا بعد املسيح حىت . كان أوىل الصور السميح وأوىل الناس بالسجود هلا احلواريونل

  وقد ذكرنا أن التوراة قد. اخرتموا مل يؤثر عنهم شيء من هذا القبيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  وتكرر ذلك النهي أيضاً ". ألين أنا الّرّب إهلكم. يف أرضكم حجرًا مصورًا لتسجدوا له 
  .20- 4/15سفر التثنية 

تكره الصور والتماثيل وتعدها بقايا من ا  - أّول أمرها  - إن الكنيسة : "يقول ول ديورانت
ولكن انتصار . وتنظر بعني املقت إىل فن النحت الوثين الذي يهدي إىل متثيل اآلهلة. لوثنية

نانية من أثر يف القسطنطينية املسيحية يف عهد قسطنطني وما كان للبيئة والتقاليد والتماثيل اليو 
وملا أن تضاعف عدد . كّل هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه األفكار الوثنية  - والشرق اهللنسيت 

. القديسني املعبودين نشأت احلاجة إىل معرفتهم وتذكرهم، فظهر هلم وملرمي العذراء كثري من الصور
ا وَحوَّل الشعب املسيحي اآلثار والصور والتماثيل املقد سة إىل معبودات يسجدون هلا ويقبلو

  .اهـ". ويطلبون املعجزات بتأثريها اخلفي
وكان متأثراً  - عرش اإلمرباطورية ) م741- 713(وعندما توىل اإلمرباطور ليو الثالث 

فإنه عقدا جملسًا من األساقفة وأعضاء جملس الشيوخ  - باملسلمني يف حترميهم التماثيل والصور 
م مرسومًا يقضي فيه حترمي عبادة األيقونات وإزالتها من الكنائس 726 عام وأذاع مبوافقتهم يف

ولكن عارضه املؤّيدون لعبادة األيقونات . وسانده يف هذا املرسوم املثقفون من النصارى. واألديرة
م ضّده وخلفه ابنه قسطنطني اخلامس . وهم الرهبان واألساقفة وقاموا مبساندة الشعب بثورا

م للتأكيد على حترمي عبادة 754الذي عقد جممعًا بالقسطنطينية سنة ) م775- 741(
جه ابنه الرابع . األيقونات وبعد موته انتقلت السلطة إىل أرملته ) م780- 775(كما سار على 

وقد كانت من أشّد أنصار عبادة الصور . الوصية على ابنها الصغري قسطنطني السادس) إيريين(
يف منصب  - وهو من عادة األيقونة  - ملرسوم السابق وعينت طرسيوس فألغت تنفيذ ا. والتماثيل

م الذي أقر 787مث سعت إىل عقد اجملمع املسكوين السابع يف نيقية سنة . بطريرك القسطنطينية



ا وبأنه تعبري مشروع عن التقي واإلميان النصراين وبذلك . تعظيم الصور والتماثيل املقدسة ال عباد
ا لكن الصراع ال زال دائرًا حيث أّيدت طائفة الربوتستانت انتصر املؤّيدون مل ذهب الصور وعباد

  .القول بتحرمي الصور والتماثيل وإزالتها من الكنائس
، 54- 52، 47، املسيحية يف العصور الوسطى ص 158- 14/154قصة احلضارة (

  ).شليبرؤوف . ، د239- 225جاد املنفلوظي، يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء، ص 
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 1واملسيح عليه السالم قد) ب/2/73. / (شددت وغلظت على من يفعل شيئًا من ذلك
فهذه التوراة مصرحة بتكفري عابد . 2"إنه مل يأت لنقض التوراة بل جاء إلكماهلا: "قال يف إجنيله

ا. وهذا اإلجنيل ليس فيه هلا ذكر. الصور فلم يبق إّال اجملاهرة . وهذه كنائس النصارى مملوءة 
  .والعناد وعبادة األنداد

السنة للروم كنيسة ببعض بالدهم حيجون إليها يف يوم من : فضيحة أخرى - 68   
ا إذا ُقرأ اإلجنيل بني يديه درَّت ثدياه وخرج منه اللنب فيشاهده من حضر . فيشاهدون صنمًا 

وحيصل للسدنة بسبب . ويتحدث فيه من غاب ويعدها آية بّينة وداللة على الدين ليست باهلينة
 فبحث ملكهم عن ذلك فوجد الَقيِّم قد ثقب من وراء اجلدار طاقة لطيفة. ذلك مال عظيم

فإذا  . وهندمها حىت أوصلها بثدي الصنم وجعل فيها أنبوبة من حناس وأصلحها باجلري وأخفى أمرها
كان يوم العيد فتحها وصّب فيها لبنًا فيخرج من ثدي الصنم ويسقط نقَطًة نقطًة على تدريج فال 

ا آية ظهرت عند  له فلما انكشف . تالوة اإلجنيل وبركة العيد) أ/2/74/ (يشّك من حضر أ
فوقع بينهم . 3وجه هذه احليلة ضرب عنق القيم وتقدم أن ال يبقى يف الكنائس ببلده صورة

  .اختالف بذلك وكفَّر بعضهم بعضاً وَبدَّعه وتربأ منه
للنصارى صنم بالقسطنطينية له عيد يف السنة حتج إليه النصارى من  : فضيحة أخرى - 69   

فيشاهد ذلك من حضر .  يديه بكى بالدموع الغزارفإذا تلي اإلجنيل بني. كّل وجه يف يوم مشهود
ويكثرون االبتهال والدعاء ويعجون بالبكاء فاجتمع عنده مال واحتاج امللك إىل قرض فرام اقرتاض 

  ذلك وأخذه



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واملثبت من م) فقد(يف ص  1
  .5/17مىت  2
ا حدثت 3 إغاثة اللهفان ص : ر. (يف زمن املتوكل نقل ابن القيم هذه الفضيحة وذكر أ
الذي توىل بطركية  - ) قسيما(ولكن ذكر املقريزي أن هذه الفضيحة وقعت يف زمن ). 619

وبأن اسم امللك  - وأقام فيها سبع سنني ومخسة أشهر مث مات . م244اليعاقية يف مصر سنة 
. ن ميخائيل ملك الرومهو نوفيل ب - الذي أمر مبحو الصور من الكنائس بسبب هذه الفضيحة 

  ).3/539اخلطط : ر(
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اقرأ اإلجنيل الساعة حىت نرى  : ألسقففأىب عليه الَقيِّم فحضر امللك إىل الكنيس بنفسه وقال ل
فاستشعر امللك أن تلك خمرقة فتقدم . إمنا يبكي يف يوم واحد من السنة: فقال. كيف يبكي الصنم

حيفر ما حتت الصنم فوجد حفرة مصنوعة والصنم ُجمَّوف من أسفله جتويفاً ضّيقاً فإذ كان ذلك اليوم 
اء وجعل فيها أنبوبة مستطيلة رقيقة متصلة قربة م) ب/2/74/ (وضع األسقف يف تلك احلفرة 

برأس الصنم وسرت احلفرة سرتًا حمكمًا فإذا مسَّها ماسٌّ وأضغطها صعد املاء يف األنبوبة إىل رأس 
الصنم وقد حشي رأسه بالقطن فإن تشرب القطن املاء سالت منه دمعات وسقطت من عيين 

ا اطّلع امللك على ذلك أمر بالصنم فأخرج فلم. الصنم على تدريج بأمر قد أحكم وحيلة قد أتقنت
  .1وأخذ ما وجد بالكنيسة من املال وأدَّب الَقَوَمة وشّردهم

وتقاطعوا وتدابروا وكّفر بعضهم بعضاً  2افرتقت النصارى فرقًا كثرية: فضيحة أخرى - 70 
ومنهم .موقد تقدم ذكره.فمنهم اليعقوبية ومنهم امللكية ومنهم النسطورية. والكل ضالل. وضّلله

واعتقادهم أن املسيح خملوق جسمه وروح وأنه ليس بإله وال رّب غري . اآلريوسية أصحاب أريوس
على لعنه والتربي منه  3واّتفق النصارى بنيقية. أن له سلطانًا على السماء، وأنه قد قُتل وُصلب

  .وجهل من ألفها) أ/2/75/ (وبسببه عقدوا األمانة اليت أوضحنا فسادها 
  شاركت السوفسطائية يف السنالن يف 4النصارى فرقة تعرف بالليانيةومن    



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
مقامع هامات الصلبان ص : ر. (نقل املؤلِّف هذه الفضيحة من كتاب أيب عبيدة اخلزرجي 1
269.(  
إن : قد قال ساخراص - أحد الرومانيني املهامجني للنصرانية  - كان سلس : "قال ديورانت 2

واستطاع . حىت أصبح َهمَّ كّل فرد منهم أن يكوِّن لنفسه حزباً . املسيحيني تفرقوا شيعًا كثرية
وأحصى إيفانيوس يف عام . م أن حيصي عشرين شيعة خمتلفة من املسحيني187إيرينيوس يف عام 

". هاوكانت األفكار األجنبية تتسرب إىل العقيدة املسيحية يف كّل نقطة من نقاط. م مثانني384
  ).11/314قصة احلضارة : ر(

  .بنفيه: يف م 3
  .باللياميته: يف م 4
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تراه العني من املسيح ليس هو املسيح، وإمنا هو خيال وإّال إن الذي : املسيح خاصة فقالت
  .1فاملسيح ليس يُتصور أن يرى

إذا كان املسيح ال يرى وإمنا هو خيال : ويف نفس دعواهم هذه ما يقضي ِبَردَّها إذ يقال هلم
خبياٍل فمن أين لكم أن الذي أثبتموه خياًال للمسيح أنه هو املسيح؟ ولعل الذي رأيتموه خياًال ليس 

آخر وإن كان آدمّيًا يف رأي العني وذلك قلب  2]محار أو كلب أو حيوان[ولعل أحدكم . أيضاً 
  .للحقائق

وإمنا ولدت جسدًا وجاءت الكلمة فاّحتدت  3إن مرمي مل تلد إنساناً : ومن النصارى من يقول
ا إنساناً كامالً    .به فصار 

وأّن الّروح قوة حتل على . 4والروحومن النصارى من يعتقد أن املسيح مولود من األب 
ا إذًا من إرث األنبياء . الصاحلني كما حّلت على يوحنا وهي اليت حتّل على القربان فتبارك فيه وأ

  ).ب/2/75. / (أتتهم يف صورة إنسان حسن الصورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



باملتخيلة  القائلون من النصارى إن املسيح نزل يف جسم خيايل ُيسمون 1
)DOCETISTS (وهم عدة مبتدعني منهم:  

  .فالنتيوس، وسطرينس، ومركيون، وتاتيانس، وبرديياس: يف القرن الثاين امليالدي
  .ماين: ويف القرن الثالث امليالدي
  .أبو ليناريوس: ويف القرن الرابع امليالدي

لقسطنطينية وقد رئيس دير بضواحي ا - ) أفتيخوس(أوطاخي : ويف القرن اخلامس امليالدي
موجز تاريخ املسيحية ص : ر. (استمرت بدعته إىل القرن السادس فاعتنقها يولياناس اخليايل

  ).11/294، يسطس، قصة احلضارة 309، 308
ويوليانس هو الذي تنسب إليه طائفة اإلليانية، وأتباعها قوم من فرقة اليعقوبية وهم بالشام 

  .واليمن وأرمينيا
، وهداية احلياري ص 23/ ، للشهرستاين، اجلواب الصحيح ظ1/227امللل والنحل : ر(
335.(  
  .والصواب ما أثبّته) محارا أو كلباً أو حيوانا(يف ص، م  2
إن مرمي مل تلد إهلاً : "وتصحيحها كاآليت. لعل خطأ قد وقع من الناسخ يف هذه الكلمة 3

او . وهذه مقالة النسطورية من فرق النصارى". وإمنا ولدت جسداً  : ص: ر. قد تقدم التعريف 
486.  
ا. من النصارى) الكاثوليك(هذه مقالة فرقة امللكية  4 : ص: ب. وقد تقدم التعريف 
483.  
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ومن النصارى فرقة تسمى القافرونية تزعم أّن أورشليم ليست بيت املقدس، وإمنا هي قافرون 

  .1ويزعمون أن املسيح ترائى هلم يف تلك املدينة وهو يّتخذون القسيسني من النساء. بأفرجنة
تكن عذراء ومن النصارى فرقة تعرف باملرميية يزعمون أن مرمي حني ولدت املسيح مل 

اكانت ولدت قبله عدةأوالد من يوسف   .2وأ



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
بآسيا الصغرى، رجل يدعى ) فرجييه(ظهر يف منتصف القرن الثاين امليالدي يف مدينة  1

مقر أورشليم ) فرجييه(وزعم أن . اّدعى أنه نيب مسيحي. وهو كاهن وثين متنصر) مونتانوس(
ووضع قوانني للصوم، . ونادى بتحرمي الزواج. رسالة جديدة من الروح القدس وأن لديه. اجلديد

ومها مكسيميال وبريسكال وكانتا متزوجتني فرتكا  - ويزعم أتباعه بأن املرأتني اللتني اتبعتا مونتايوس 
ية املونتان: (وتسمى هذه الفرقة بـ. نبّيتان له وأصبحت عذراوين يف كنيسته - زوجيهما وتتلمذتا عليه 
MONTANISM) .(يوسابيوس القيصري، فجر 271- 261تاريخ الكنيسة ص : ر ،

  ).294، 11/293، حبيب سعيد ، قصة احلضارة 122، 121املسيحية ص 
وكان . أن هذه الفرقة ظهرت يف القرن اخلامس امليالدي: "يذكر املقص زكريا إبراهيم 2

وكانوا يف وثنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون  .أصحاب هذه البدعة من الوثنيني الذين اعتنقوا املسيحية
وعندما اعتنقوا املسيحية حالوا التقريب بني ما كانوا يعبدون وبني العقيدة . عنها ملكة السماء

ملكة النساء أو إهلة النساء بدًال من الزهرة ولذلك أطلقوا على أنفسهم ) مرمي(فاعتربوا . املسيحية
  ).41احد يف الثالوث املقدس ص اهللا و : ر. (اهـ) " املرمييني(اسم 

ونقله عنه ابن تيمية يف اجلواب ) نظم اجلوهر: (وقد ذكر ابن البطريق هذه الطائفة يف كتابه
وقد . 3/524، واملقريزي يف خططه 321، وابن القيم يف هداية احلياري ص 3/22الصحيح 

ا قد بادت) الرببرانية(ذكرها ابن حزم باسم    ).1/110النحل الفصل يف امللل و . (وبأ
َوِإْذ َقاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَْنَت {: وقد رّد اهللا عزوجل على هذه الطائفة يف قوله تعاىل

ُذوِين َوأُمَِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَّهِ    ].116: سورة املائدة، اآلية[} قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
فرقة وأن الكنيسة ال تعرتف بألوهية مرمي وتؤمن بأن ومع أن النصارى يقولون بانقراض هذه ال

إّال أن تقديس النصارى ملرمي جاء ). 42اهللا واحد يف الثالوث ص : ر. (العذراء مرمي إنسانة بشرية
نعظمك يا أم النور : "م، الذي وضع مقدمة قانون اإلميان كاآليت431يف جممع أفسس األّول سنة 

ويؤّكده أيضًا ما جاء يف أوامر الكنيسة ". ملقدسة والدة اإللهاحلقيقي ومنجدك أيتها العذراء ا
. وأن ختتم الصالة الربانية عندهم بالصالة املرميية عشرين مرة. وتعاليمها بالتوجه والدعاء إىل مرمي

املسيحية يف العصور . ، للمهتدي عبد األحد داود126، 125اإلجنيل الصليب ص : ر(
  ).جاد املنفلوطي 44الوسطى ص 
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إن ُملَك املسيح على األرض ال : أحدمها تقول: ومن النصارى فرقة ختالف سائرهم يف أمرين

  .1إن يف اجلنة طعاماً وشراباً  لكنه ال يبقى أكثر من ألف سنة: ر يقولواآلخ. غري
  .2ومن النصارى فرقة ال يدخلون الكنائس إالّ عراة وحيرمون النكاح

ا كتعظيم املسيح   .3ومن النصارى فرقة يعبدون َحيَّة ويعظمو
جمرى املاء ومن النصارى فرقة يزعمون أن املسيح جاء معه جبسد من السماء وجرى من مرمي 

  .4يف امليزاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

زعيم ) CERINTHUS(وهم أتباع كرينثوس ) الكرينثيون(هذه اعتقادات طائفة  1
ا من بعد بابياس . اهلراطقة مث ). بليارس(قد نقله الشهرستاين حمّرفًا إىل ) بابياس(ولعّل اسم (وقال 

ا نيبوس  تاريخ الكنيسة ص : ر. (ر يف القرن الثالث امليالديأحد أساقفة مص) NEPOS(قال 
، وامللل والنحل 152، يوسابيوس، موجز تاريخ املسيحية ص 371، 177، 158، 157

  ).للشهرستاين 1/227
نسبة إىل نيقوالوس أحد الشمامسة الذين ) النيقوالويني(فرقة باسم : "ذكر يوسابيوس 2

مه الرسل  .أقامهم الرسل مع استفانوس خلدمة الفقراء وأن نيقوالس كانت له زوجة مجيلة وعندما ا
ا ألنه . بالغرية واحلسد بعد صعود املخلص أخذها ووضعها يف وسطهم ومسح ألي واحد أن يتزوج 

أما الذين اتبعوا . يقال إن هذا كان يتفق مع القول املعروف عنه أن املرء جيب أن يذل جسده
م يرتكبون الزىن بال خجل أو حياءهرطقته وقلدوا حبماقة كّل ما فعله و  : ر". (قاله تقليداً أعمى فإ

  ).159تاريخ الكنيسة ص 
ال عجب يف ذلك فإن أسالفهم اليهود قد عبدوا احلية النحاسية اليت ورد ذكرها يف التوراة  3

أن موسى قد صنعها وأقامها على عمود يف الربية لكي ينظر إليها بنو . 21/9احملرفة سفر العدد 
ا إىل أن . رائيل الذين لدغتهم احليات فيشفونإس ويف السنني التالية اّختذها اليهود صنمًا يعبدو

وقد زعم النصارى أن تلك احلية النحاسية . 18/4حطمها نبّيهم حزقيا كما يف سفر امللوك الثاين 
إجنيل يوحنا وأن تلك املقارنة قد وردت يف . رمز ونبوءة على صلب املسيح - املرفوعة على عامود  - 
3/14 ،15.  



. الذي ظهر يف منتصف القرن الثاين امليالدي) VALENTINUS(هذه مقالة فالنتيوس  4
إنه : "وقال أبيفانوس عنه. وأسس شيعة تنتمي له. واشتهر يف روما يف عهد هيجينوس أسقف روما

تاريخ الكنيسة : ر". ولد يف مصر ودرس اآلدب اليونانية يف اإلسكندرية
  ).308، 152يوسابيوس،موجز تاريخ املسيحية ص،194،195ص

الذي كان يف ) يوليانس(ونسبها إىل اليان ) اجلوهر(وقد ذكر مقالته تلك ابن البطريق يف نظم 
ونقل ذلك عن ابن البطريق عدد من العلماء منهم ابن تيمية يف اجلواب . القرن السادس امليالدي

  .3/524ملقريزي يف اخلطط ، وا323، وابن القيم يف هداية ص 3/23الصحيح 
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: ن به ألبتة ويقولونومن النصارى فرقة تعرف بالوغانية ينكرون إجنيل يوحنا التلميذ ال يعرتفو 
  .1ليس املسيح إهلاً غري أنا قد أمرنا بعبادته

إن املسيح من األب مبْنزلة شعلة نار أخذت من : "فرقة تقول) أ/2/76/ (ومن النصارى 
وقد بقيت من النصارى فرق لو ذكرناها ألطلنا وخرجنا عن شرطنا . 2"شعلة نار مل تنقص باألخذ

  .ن عّدة فرق النصارى اثنتنان وسبعون فرقةيف االختصار وقد ذكر العلماء أ
ترك طوائف من النصارى أكل اللحم يف صيامهم وحرموه، وذلك مما : فضيحة أخرى - 71 

قال الشاعر . الزنديق 3فانتحلوا مذهب املانوية أصحاب ماين. أحدثوه بالرأي بعد املسيح وتالميذه
  :يف املانوية

  وا منويني بقول غري حتقيقتركنا اللحم لإلفالس والقلة والضيق فقال
  ولو َمرَّ بنا ماين أكلناه على الريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
. اليت كانت يف القرن الثاين امليالدي تنكر إجنيل يوحنا ومجيع تصانيفه) الوحني(ورد أن فرقة  1

: ر. (يلذكر بعض الذين أنكروا هذا اإلجن 113وقد سبق لنا يف التعليق على إجنيل يوحنا ص 
  ).، لرمحة اهللا100، 90إظهار احلق ص 



يف روما أثناء ) السابلية(الذي كان رئيس شيعة تنسب إليه باسم ) سابليوس(هذه مقالة  2
  ).11/295، قصة احلضارة 349تاريخ الكنيسة ص : ر). (م217- 198(أسقفية زفريينوس 

اإلمام : علماء املسلمني منهم ونقلها عنه) نظم اجلوهر(وقد ذكر مقالته تلك ابن البطريق يف 
، واملقريزي يف اخلطط 323، وابن القيم يف هداية ص 3/23ابن تيمية يف اجلواب الصحيح 

/524.  
. كان فيلسوفًا من بالد فارس. الذي ظهر يف أواخر القرن الثالث امليالدي: ماين الطشقوين 3

واّدعى بأنه املسيح . هودية والنصرانيةحاول إجياد ديانة توفق بني الديانات الفارسية والبوذية والي
ولكن كهنة اجملوس ثاروا ضده . املنتظر وقد رحب به سابور األّول ملك الفرس يف بداية األمر

ولكن امللك فاراسن األّول حكم عليه باإلعالم سنة . وملا عاد تبعه مجع كثري. فاضطر إىل اهلرب
يف غريب ) MANICHEANS(انيكيني وقد انتشرت شيعته اليت نسبت إليه باسم امل. م276

). الظلمة(وإله للّشّر ) النور(إله للخري : آسيا ومشايل أفريقيا ونظريتها األساسية االتعقاد بوجود إهلني
، قصة احلضارة 156- 154، موجز تاريخ املسيحية ص 386تاريخ الكنيسة ص : ر(

11/295.(  
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وبعد، فقد أكل األنبياء والنجباء من عباد اهللا اللحم واغتذوا به فلو كان لذلك أصل لكان 
م ومأثوراً عنهم   .مذكوراً يف نبوا

النصارى على الباري تعاىل الّنزول والصعود واحلركة والسكون  جوَّز: فضيحة أخرى - 72   
فقد أبطلوا ) ب/2/76/ (فإذا وصفوا الباري بذلك . 1وتلك أدلة حدث العامل عند احملقِّقني

م حياولون إثبات الروبية مبا يستدعي . الداللة على حدث العامل وذلك مينع من إثبات الصانع فكأ
  .2نفيها وإبطاهلا

أكل النصارى حلوم اخلنازير وأحلوه وذلك مما أحدثوه بعد : ضيحة أخرى عظيمةف - 73   
: أما التوراة فقال اهللا فيها. فراغموا التوراة واإلجنيل. املسيح وقد رفع اهللا املسيح وإن اخلْنزير حلرام

  .3"اخلْنزير حرام عليكم فال تأكلوه"



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويف ذلك . العامل عند الفالسفة ومن تابعهم من املعتزلة واألشاعرة تلك أدلة حدث: قلت 1

وأما املعتزلة واجلهمية ومن تبعهم، فطريقتهم املشهورة يف إثبات حدوث : "يقول اإلمام ابن تيمية
وبيان استحالة . العامل وإثبات الصانع هي االستدالل بإثبات األعراض أّوًال، وإثبات حدوثها ثانياً 

وقد وافقهم عليها أكثر األشعرية . وبيان استحالة حوادث ال أّول ال رابعاً . هر عنها ثالثاً خلّو اجلوا
ا ليست طريقة األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم . وغريهم وهذه هي اليت ذّمها األشعري وبّني أ

  .اهـ". وال من اتبعهم
سالة إىل أهل البن تيمية، ر  232- 7/223، 41- 1/38درء تعارض العقل والنقل : ر(

، أليب احلسن األشعري، وللتوسع يف الّرّد على تلك األدلة، جمموع 187- 178الثغر، ص 
  ).، البن تيمية302- 247، 50، 6/49الفتاوى 

فإثبات النصارى . والفرق ظاهر بني إثبات النصارى لتلك الصفات وبني إثبات املسلمني
حدث وهو املسيح بز 

ُ
أما إثبات املسلمني . وهو الضالل بعينه. عمهمإثبات جتسيم إلهلهم اجملسم امل

لصفات اهللا عزوجل فمبين على الوحي والنقل الصحيح من غري تشبيه أو متثيل أو تكييف أو 
وقدتقدم بيان مذهب أهل .وال حييطون به علماً . ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. تعطيل

  .90،91:ص:ر.السنة واجلماعة يف ذلك
  ).م(ليست يف  2
  .8، 11/7الويني  3
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  .وهذا نّص ال حيتمل التأويل

تلف اخلْنزير وغرق منهم يف البحر قطيعاً  إن املسيح أ: "وأما اإلجنيل فقد حكى مرقس يف إجنيله
ام اخلنازير: "وقال لتالميذه. 1"كبرياً  ا . 2"ال تعطوا القدس الكالب وال تلقوا جواهركم ُقدَّ فقر

إن بطرس رأى يف النوم صحيفة : فإن قالوا. بالكالب فمن أحّل اخلْنزير قد كفر مبوسى واملسيح
  .3"يا بطرس كّل منها ما أحببت: اخلْنزير وقيل له نزلت من السماء فيها صور احليوانات وصور



الشرايع واألحكام ال تنسخ باملنام واألحالم وحنن حناشي بطرس أن خيالف التوراة : قلنا هلم
والتوريك على من نقل ذلك عنه أوىل من رفع القواعد الثابتة . مبنام رآه) أ/2/77/ (واإلجنيل 

  .بالرؤيا واألحالم
َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال {: اعرتض النصارى على قوله تعاىل: فضيحة أخرى - 74  

إمنا عىن بأهل الذكر محلة : قالوا]. 43: سورة النحل، اآلية.[}نُوِحي ِإلِيِهم َفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكر
نهن مرمي أخت إن اهللا قد بعث أنبياء من النساء م: وقد قال أهل الذكر. التوراة والكتب العتيقة

  .موسى وخلدي ورفقا وأستار
فافتضح النصارى ملا حققوا جريان اآلية على سبب وهو أن مشركي العرب أَنَِفْت أن يأتيها  

برسالة اهللا رجل منها، وودَّت أن لو كان الرسول إليهم َمَلكاً من مالئكة السماء، فقالوا ما أخرب اهللا 
  .4}َوَلو أَنـَْزْلَنا َمَلكاً لَُّقِضَي األْمر{: فقال اهللا. }َل َعَليِه َمَلكٌ َوَقاُلوا َلوَال أُْنزِ {: به يف كتابه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33- 8/26، لوقا 32- 8/28، مىت 14- 5/1مرقس  1
  .7/6مىت  2
  .16- 10/10أعمال الرسل  3
. }ْلَنا َمَلكًا َلُقِضَي األْمُر ُمثَّ ال يـُْنَظُرونَ َوَقاُلوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو أَنـْزَ {: قال تعاىل 4

  ].8: سورة األنعام، اآلية[
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ومل نرسل املالئكة بل مل نبعث إىل البشر . }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاالً {: همث قال سبحان

/ فليسأل أهل الكتاب هل بعث اهللا قط الرسل إىل الناس : إّال من جنسهم فقل ملن تـََعّند
م بصّحة ذلك) ب/2/77( م سيخربو السالم والنَّزاع مل يكن بني النيب عليه . إّال من جنسهم فإ

  .1وبني العرب يف إرسال النساء أو الرجال، بل يف إرسال املالئكة واآلدميني
وحنن مل نصّدقهم فيما مل تقم عليه حّجة وال . هذا، إن سلمنا ما اّدعوه من نبوة هؤالء النسوة

م واملشهود به على لسان أرميا وأشعيا  م القدر الالئق  عليهم  - دّل عليه دليل ومل نتجاوز 



فقد قال . من لعنهم وخزيهم ومقتهم ولنا يف ذلك أسوة حسنة مبن تقدمنا من أنبياء اهللا - سالم ال
ومن ال . 2"عرف الثور من اقتناه، واحلمار مربط ربه، ومل يعرف ذلك بنو إسرائيل: "أشعيا فيهم

رج من ومن غلط فأخ. ومن جهل املرسل جهل الرسول ال حمالة. يعرف ربه فاألوىل أن ال يعرف نبّيه
ا للنسوة اجملاهيل   .ديوان النبوة مثل نوح وإبرهيم وإسرائيل فغري عجيب منه إثبا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أو من أنكر . ملا بعث اهللا حمّمدًا رسوًال أنكرت العرب ذلك: "قال الضحاك عن ابن عباس 1
َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجباً {: فأنزل اهللا: الق. اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل حمّمد: وقالوا. منهم

َنا ِإَىل َرُجٍل ِمنـُْهمْ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإّال رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفاْسأَلوا َأْهَل {: وقال. }َأْن َأْوَحيـْ
أهل الكتب : يعين: ا أهل الذكرفاسألو . }الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُموَن تعلمون بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُرِ 

أبشرًا كانت الرسل اليت أتتكم أم مالئكة؟ فإن كانوا مالئكة أنكرمت، وإن كانوا بشرًا فال . املاضية
تفسري البغوي : ر. (14/109أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ". تنكروا أن يكون حمّمد رسوالً 

سن الواحدي، تفسري القرطيب ، أليب احل285، أسباب نزول القرآن ص 4/76واخلازن 
  ).، البن تيمية38، 1/337، اجلواب الصحيح 2/591، تفسري ابن كثري 10/107

  .1/3سفر أشعيا  2
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النصارى النكاح املباح ورفضوا النساء ومل يروا  1ترك طوائف من: فضيحة أخرى - 75
هذا شيء لو ما ألهم الناس عليه النقطع ) أ/2/78/(بالتناسل وإبراز الذرية الصاحلة إىل الوجود

م  - فاعلم  - وهذا . التناسل وانقرض جنس اآلدميني فيه َحنَْو ] َحنَوْ [مما أحدثوه بعد املسيح وكأ
  .املتفلسفني من الطبائعيني

من ترك زوجة من أجلي فإنه يعطي للواحد مائة ضعف ويرث : "فإن متسكوا بقوله يف اإلجنيل
  .2"احلياة الدائمة

. 3"من ترك بنني وبنات أو حقوًال فإنه يعطى: "يف الفصل كالم أسقطتموه وهو قوله: قلنا
ال جيوز إجراء هذا الكالم على ظاهره، فإن الفرار عن األوالد  وذلك مما ال نصححه عن املسيح إذ



واألطفال وتركهم بال كافل يكفلهم ومنفق ينفق عليهم مما ال جيوز، ومن نسب املسيح إىل اجلهل 
  .بذلك فقد كفر باملسيح

قوله يف جواب الزنادقة الذين : مث ذلك على تقدير صّحته معارض بنّصني عن املسيح؛ أحدمها
  .4"إن الذي َزوَّجه اهللا ال يقدر أحد على تفريقه: "متعنتني له جاؤوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
من املعلوم عن النصارى أن الرهبان والقساوسة ورجال الدين يف الكنيسة حرموا النكاح  1

ه احنراف املباح على أنفسهم واّدعوا التبتل وهم بذلك قد احنرفوا عن الفطرة اإلنسانية مما نتج عن
. أعظم وأخطر حيث انغمس الكثري منهم يف امللذات والشهوات احملرمة واّختذوا العشيقات والسراري

وحتولت األديرة والكنائس من دور عبادة . البابا إسكندر السادس: وخاصة البابوات منهم مثل
كتاب تاريخ   :ر. (وكتب مؤرخيهم تشهد بذلك - والعياذ باهللا  - وطهر إىل مواخري دعارة وجناسة 

م، وقصة احلضارة 1878: اإلصالح يف القرن السادس عشر ملؤلِّفه مريل دوبينياه طبع بريوت سنة
الديارات (، يف الباب العشرين من االحنالل اخللقي، كتاب 86- 18/84، 131- 12/129

  ).للشابشيت
أتباع  املارسينيون: وهناك طوائف أخرى من النصارى دعت إىل العزوبة وترك النكاح منهم

واإلنكراتيون أتباع تاتيان، والساويرسيون . واملانوية أتباع ماين. م1410مرسيون الذي ظهر يف عام 
  ).295- 11/292، قصة احلضارة 228، 227تاريخ الكنيسة ص : ر. (أتباع ساويروس

  .10/29، مرقس 19/29مىت  2
  .10/29، مرقس 19/29مىت  3
  .10/29، مرقص 6- 19/3مىت  4
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إن من طلق زوجته باطًال فقد عرضها للزنا ومن تزوج مبطلقة فقد : "قوله عليه السالم: واآلخر

ا   ).ب/2/78. / (1"زنا 



وقد امنت اهللا على . مث النكاح والتناسل سّنة األنبياء وخواص األولياء ودأب النجباء واألقوياء
ومن رغب عن . إبراهيم وإسرائيل وزكريا ومرمي وغريهم بنعمة األوالد كما هو مزبور مذكور يف كتبهم

إن القسيس حمقوق أن ": وقد قال فولس يف الرسالة الثانية عشرة. 2سنة األنبياء التحق باألغبياء
وال . يف اخلمر 4للمقصد 3]جماوزاً [وال يستبد برأيه وال . يكون غري ملزم فإنه وكيل اهللا غري حقود

وأن يكون عفيفًا بارًا ضابطاً . وأن يكون حمبًا للغرباء واألعمال الصاحلات. يسرع بيده إىل الضرب
  .5"جة واحدة وبنون صاحلونويكون له زو . عنياً بالعلم والتعليم. لنفسه عن الشهوات

  .فمن رفض النكاح ومنع منه فقدخالف من ذكرنامن األعالم والقدوة
مع غلبة اجلهل على النصارى فهم أشّد الناس دعاوى وأوسعهم : فضيحة أخرى - 76  

. / خترصًا على اهللا يزعمون أن فيهم اليوم من ميشي على املاء وحيىي املوت ويفعل العجائب
ون أن بفارس بيعة هلم كانت على قنة جبل وهلا مرتقى صعب وأن واحدًا منهم ويّدع) أ/2/79(

  .دعا إهله الذي صلبته اليهود فحطها له من أعلى اجلبل حىت جعلها على وجه األرض
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/18، لوقا 10/11، مرقس 19/9مىت  1
  ).التحقق باألغنياء: (يف م 2
  .والصواب ما أثبّته) جماورا(يف ص، م  3
  .القصد: يف م 4
  .9- 1/6رسالته إىل نبطس  5
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على تل وهلا بئر يف أسفله، وأن الَقيِّم بالكنيسة كرب ويزعمون أن كنيسة بالسوس كانت بأ

وعجز عن الّنزول فدعا ربّه املصلوب وتوسل إليه وأقسم عليه باخلشبة اليت صلب عليها فرفع البئر 
  .1إليه، فيدعي ذلك اليعقويب على النسطوري، والنسطوري على امللكي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



َها هنا ديانات ومقاالت تعرف  : قد قال بعض احلكماء: "بار املعتزيليقول القاضي عبد اجل 1
ا ال تنقطع يف زمان من : منها. كذب أهلها بأدىن تأمل م َيدَّعون اآليات لكربائهم وأ النصرانية فإ

  ".وأن الذين أجابوا إىل النصرانية إمنا أجابوا باملعجزات. األزمنة
ساء النصارى ادعاء املعجزات ألنفسهم وألمثاهلم ممن ومن أكرب كيد رؤ " - : مث يقول القاضي
فإذا مات ذلك الرئيس من . والنصارى تقبل ذلك منهم بغري برهان وال حّجة. سلف من رؤسائهم

أنا كنت أخدمه فرأيت منه العجائب، فتحموا عليه معشر : راهب أو قس، قعد راهب وقال
يا ربّاين : فيقول النصارى. ربه وأكثروا زيارتهالنصارى وتوسلوا إىل اهللا به فإنه شاهد فاشهدوا ق

قد كان : فيقول. وكلما متنَّع جلَُّوا يف مطالبته. اعفوين من الشرح: حّدثنا مبا رأيت منه فيمتنع ويقول
فإذا كان الليل أشعل . وكان ال يطلب الزيت من أحد وال يدعين أطلبه. انقطع بنا الزيت يف البيعة
فيصطبح به كذا وكذا . ها خّل فيصبه يف القنديل فيصري من ساعته زيتاً القنديل وقام إىل جرة في

م ورءسائهم،  - . شهراً  مث يذكر القاضي أمثلة أخرى من تلك املعجزات اليت يدعيها النصارى لرهبا
  .إحياء املوتى وفعل اخلوارق: مثل

له عيدًا وذكراناً وجيعلون . فيصدق النصارى الرهبان فيما يدعونه ويكتبونه عنهم" - : مث يقول
فإذا َختَلَّد . وهذا أصله وخمرجه وأّوله. هذا ذكران جورجس وهذا ذكران مرقس، وهكذا: فيقولون

ألن . وانبث ومرت عليه الدهور وأتت عليه األعصار، ادعوا أنه شيء كان أصله مبشاهدة األمم
وليظن من . عينه لتتم احليلة فيهوإمنا جيعلون له كرانًا وعيداً ويومًا ب. الكذب فيما تقادم عهده أمكن

وله أصل ليتأكد الكذب . يسمع أنه ما جعل له عيد ويوم معلعوم وتاريخ حمدود مؤقت إّال هو حقّ 
: والفطناء من النصارى يقولون. وليتصل الّرب والّصدقات على الرهبان يف هذه األعياد. ويتم التمويه

. القة والرهبان ومن يبغض العمل ويفر من الَكدِّ هذه اآليات واملعجزات إمنا هي من احتياالت اجلث
م بلغتهم السريانية أنه ترهب ولزم الدين ليأكل من غري ماله : معناه) عازق معناثا: (ويسمو

  ).، بتصرف209- 202، 1/175تثبيت دالئل النبوة : ر. (اهـ". ويسرتيح من الكد
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النصارى أنزل الناس ملا يف كتبهم وملا نّص عليه املسيح من التواضع : فضيحة أخرى - 77
. الميذه الذين صحبوهواللطف واإليثار؛ وذلك أن القتال مل يكن من سنة املسيح وال من طريق ت
وهم الذين رووا عنه . بل كان مذهبهم الذي جاء به املسيح االستسالم إذا عجزوا والعفو إذا قدروا

ومن نازعك ثوبك فزده رداءك، ومن . من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر: "يف اإلجنيل
أحبوا : "اإلجنيل وهم الذين حكوا عنه يف. 1"اثنني) ب/2/79/ (َسخَّرك ِميًال فامض معه

مبغضيكم، وصلوا على العنيكم، وأعطوا من حرمكم، وصلوا من قطعكم، وأحسنوا إىل من أساء 
  .2"إليكم

  .لو أراد املسيح نصب احلروب مل يستسلم فنحن ال خنالف سيدنا املسيح: وقالت أوائلهم
حون بني الناس، طوىب للذين يرمحون وأن الرمحة تكون هلم، طوىب للذين يصل: "وقد قال املسيح

  .3"أولئك أصفياء اهللا ونور بين آدم
م يروون ذلك عن املسيح أنزل الناس له وأبعدهم منه    وقد قال فولس يف . فهم مع كو

وتنكب . اهرب من مجيع الشهوات، َواْسَع للّرّب ولإلميان والود والسلم: "الرسالة احلادية عشرة
ا تولد القتال، وليس حيل ل   عبداملنازعات فإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6/29، لوقا 5/39مىت  1
  .28، 6/27، 5/44مىت  2
  .10- 5/7مىت  3
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فأمر فولس برتك ما يؤدي إىل القتال سدًا للذريعة، فكيف خالفه . 1"من عبيد اهللا أن يقاتل

  .2"النصارى وشرعوا احلروب وسفكوا الدماء احلرام؟
. / أخصت احلبشة من النصارى أوالدهم وكذلك بعض الروم: فضيحة أخرى - 78  

وتلك . ذلك بأطفال ال دفاع عندهممث هم يفعلون . واخلصي أشّد املثلة وأفظع الذنوب) أ/2/80(
م . 3"طوىب للرمحاء: "وقد قال املسيح عليه السالم. قسوة عظيمة وغلظة جسيمة مث هم خيصو



م وهذه َمَعرَّة لو وافقتهم عليها الناس لذهب بنو آدم وُحمي جنس البشر م فيأكلون أمثا مث . ويبيعو
شط فيصريون مع عوج ألسنتهم أمسج شيء هم يتصوفون يف وجوههم وحلاهم باحللق والنتف والك

  .4وهذه كتب األنبياء مل تأمر بشيء من هذا اجلنس. خلق اهللا
ليس بني النصارى شيء من األحكام والفرائض والسنن واحملتاج إليها : فضيحة أخرى - 79  

يف املعامالت واملناكحات، واألناجيل اليت بأيديهم ليس فيها سوى مواعظ ووصايا قد خلطت 
وأكثر ما يفزعون إىل أحكام . ر صريح وأكاذيب كثرية مل يصدقهم عليها أحد من األممبكف

وأي شيء استحسنوه بعقوهلم َشرَّعوه وحكموا به . املسلمني خللو أكابرهم عن معرفة احلالل واحلرام
  أهل ملتهم أحرموه ومنعوه من دخول الكنائس فيحكمون فيهم) ب/2/80(فمن نازعهم من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24- 2/22رسالته إىل تيموثاوس  1
  :وردت يف األناجيل ثالثة نصوص تشري إىل القتال وهي 2

ال تظنوا أين جئت أللقي سالمًا على األرض، ما : "، كاآليت10/34أحدها يف إجنيل مىت 
والِكنة ضّد فإين جئت ألفرق اإلنسان ضّد أبيه واالبنة ضّد أمها . جئت أللقي سالمًا بل سيفاً 

ا ، والّنّص الثالث ورد أيضًا يف لوقا 50- 12/49مث تكرر هذا الّنّص يف إجنيل لوقا ". محا
م إىل هنا واذحبوهم : "، كاآليت1927 أما أعدائي أولئك الذين مل يريدوا أن أملك عليهم فأتوا 
تطغى  - ف بعضها وقد ذكر املؤلِّ  - ومع ذلك فإن النصوص األخرى الكثرية يف األناجيل ". قّدامي

  .على هذه النصوص، وتدعو إىل التسامح والعفو دفع السيئة باحلسنة واملغاالة يف املثالية
  .5/7مىت  3
ال يدخل خمصي بالّرض أو : "كاآليت  23/1بل قد ورد النهي عن اخلصي يف سفر التثنية  4

  ".جمبوب يف مجاعة الّربّ 
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ا من سلطان وليس يشتمل : قال أبو الطّاهر بن عوف رمحه الّله. 1بأحكام ما أنزل اهللا 
  .ت مأخوذة عن املسيحديوان فقه النصارى على أكثر من مخسمائة مسألة ونيف وليس



بلدة من  2زعم النصارى أن يوحنا أحد مدّوين اإلجنيل جلس بأفسس: فضيحة أخرى –80 
: بالد الروم يكتب إجنيله فوقع مطر حمى بعض ما كتب فغضب يوحنا ورفع وجهه إىل السماء وقال

  .3سائر البالدفلم متطر تلك القرية من بني : أما تستتحيي أن متحو اسم ابن إهلك، قالت النصارى
ليت شعري ما طريق تصحيح هذه الدعوى، وهل البلدة اليوم متطر أم ال؟ وإن كانت قد  

  حملت فهل كان ذلك بسبب غضب يوحنا على ربّه وختطئته
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ال عجب إن كانت النصرانية احملرفة من أفقر الديانات تشريعًا وأحكامًا فإن املسيح عليه  1
وقد كانت دعوته إلصالح . وإمنا كان متبعًا لشريعة بين إسرائيل.السالم مل يأِت بشريعة جديدة

قال تعاىل حكاية عن عيسى . وهداية بين إسرائيل الذين ضلوا ولتخفيف بعض األحكام عليهم
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْوَراِة َوألِحلَّ َلُكْم بَـ {: عليه السالم قال ْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوُمَصدِّ

ٌط َوِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن َربُِّكْم َفاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن ِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَرا
ال تظنوا أين : "5/17وقال املسيح يف إجنيل مىت ]. 51- 50: سورة آل عمران، اآلية.[}ُمْسَتِقيمٌ 
لذلك كانت األحكام الواردة يف ". نقض الناموس أو األنبياء ما جئت ألنقض بل ألكملجئت أل

األناجيل حمصورة يف أمور حمددة يف اخلطبة اليت ألقاها املسيح على اجلبل وعرفت خبطبة أو وصية 
وإن كنا ال نسلم بصّحة نسبة مجيع ما ورد  - ) من إجنيل مىت. 7، 6، 5اإلصحاحات : ر. (اجلبل
م ابتدعوا عقائد  - طبة إىل املسيح يف اخل وعندما حّرف النصارى دعوة املسيح عليه السالم فإ

ا شريعة التوراة وحتكموا فيها من خالل اجملامع اليت  جديدة وعبادات وطقوسًا كنسية خالفوا 
ُذوا اختََّ {: يقعدها قساوستهم فيحلون وحيرمون، ويشرعون مبا شاؤوا مصداقًا لقول اهللا تعاىل فيهم

  ].31: سورة التوبة، اآلية. [}..َأْحَباَرُهْم َوُرْهَبانـَُهْم َأْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَّهِ 
وهي مدينة قدمية يف آسيا الصغرى على حبر إحية ).املرغوبة: (كلمة يونانية معناها: أفسس 2
كما وجه إليها . هوحيسب الروايات النصرانية فإن يوحنا قام فيها يف السنوات األخرية يف حيات.برتكيا

، 92قاموس ص : ر. (م431وعقد فيها اجملمع املسكوين الثالث عام . بولس إحدى رسائله
  ).54، املنجد يف األعالم ص 93

وكان املطر يهطل فيها . م1987هـ املوافق 1407لقد زرت مدينة أفسس يف شتاء عام  3
  .حلواري يوحنا قد دفن فيهبغزارة، وقد وقفت أيضاً يف هذه املدينة على قرب يزعمون أن ا
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  .وأخرى ال ختلو من املطرخلالقه أم ال؟ وبعد فلعّل يف بالد اهللا بالداً وبقاعاً كثرية ال متطر 

وهذا . وبني القسطنطينية حنوًا من ألف فرسخ 1]القرية[وقد حكى النصارى أن بني هذه 
م فيما يستشهدون به على م يبعدون شاهدهم غاية البعد ليعسر ) أ/2/81/(دأ أباطيلهم فإ

 هو الذي على املمتحن مراجعته، وليت شعري هل كان يعدو أمر ذلك املطر إما أن يكون اهللا
ساقه أو َمَلٌك من ِقَبل اهللا أو سحابة سخرها اهللا، فإن كان إمنا انتهر الغيم والسحاب فهذا سخيف 

وإن كان إمنا وبخ امللك املتويل سوقها فهو جاهل . العقل إذ َوبَّخ من ال يعقل وال يفهم وال ذنب له
  . فقد زعم أن هللا إهلاً فوقهوإن كان إمنا خاطب اهللا. إذ امللك إمنا يصدر عن أمر اهللا تعاىل

ا عن أصحابه ومل يوافقوه عليها، والنصارى  وباجلملة ففي إجنيل يوحنا هذا أمور انفرد 
  .اختالفهم وال يبوحون به لنا؛ ألنه اختالف يف اإلله نفسه وليس هو يف الفروع فيغتفر 2يكامتونا
هد ومل ينطق برباءة أمه مرمي إن املسيح مل يتكلم يف امل: قال النصارى: فضيحة أخرى - 81 

فلزم على سياق . صغرياً، بل أقام ثالثني سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار وحتكم بأنه ولد زنا
قوهلم أنه مل تلَق أُمٌّ بسبب ولدها من الّشّر ما لقيت مرمي من املسيح؛ ألنه فضحها وهتك سرتها 

ا حبّجة تقطع شغب اليهود وهو قادر على بالزنا ومل يدفع عنه 3إىل رميها) ب/2/81/ (ودعا 
مث إنه َكلَّفها عبادته فأوجب عليها الصوم والصالة وألزمها ترك الشهوات وخمالفة اهلوى فهي . ذلك
  ملتزمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والتصويب من احملقِّق) الفرقة(يف م، ص  1
  .يكامتون: يف م 2
  .خرمها: يف م 3
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وسلط عل  1مث قضى عليها املوت وَجرَّت غصصه. لذلك إما خوفًا من عقابة أو رجاًء لثوابه
فبمقتضى . عرف يف ِبرِّ األوالد وما مسعنا بعاٍق بلغ هذا املبلغ من أمهوهذا شيء مل يُ . جسدها البلى

: إىل قوله - } َوَجَعَلِين ُمَبارَكًا أَيـَْنَما ُكْنتُ {: قوهلم إنه كان مشؤومًا عليها واهللا تعاىل يقول يف حقِّه
  .2}َوبـَرّاً ِبَواِلَدِيت {

: وقال. عن اإلسالم 3أيب السرح رمبا َعرََّض بعض النصارى بردة ابن: فضيحة أخرى - 82   
يا أخرق، : فيقال له. كيف يكون نبّيًا يوحي إليه وال يعلم حبال من يرشحه وخيتاره لكتابة الوحي

النّيب ال يعلم من املغّيبات إّال القدر الذي أعلمه اهللا به وكونه ال يعلم بفساد نية من يصحبه ال 
لك فارغب بنفسك عن اتّباع املسيح؛ فإنك رويت فإن أبيت إّال القول بذ. يقدح ذلك يف نبّوته

اختار رجًال من تالميذه االثين عشر الذين ) أ/2/82/(وروى أصحابك وأهل دينك أن املسيح
شهد هلم بإدانة بين إسرائيل يوم القيامة َوَوّاله صندوق مال الصدقات وقدمه على غريه من أصحابه 

  ورشحه ألمانته وهو يهوذا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .غصه: يف م 1
َوَجَعَلِين ُمَبارَكًا أَْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِين بِالصَّالِة {: قال تعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم 2

  ].32- 31:سورة مرمي، اآلية. [}َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّيًاً◌ َوبـَرّاً ِبَواِلَدِيت وَملَْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َشِقّياً 
وكان . أسلم قبل الفتح. عبد اهللا بن سعد بن أيب السرح القرشي العامري رضي اهللا عنه: وه 3

فاستجار له عثمان بن . مث ارتد فأهدر النّيب صلى اهللا عليه وسلم دمه يوم الفتح. من ُكتَّاب الوحي
 وكان صاحب امليمنة يف احلرب مع عمرو بن العاص. فعاد مسلماً  - أخوه من الرضاعة  - عفان 

وملا وقعت الفتنة سكن عسقالن ومل . مث ويل مصر يف عهد عثمان رضي اهللا عنه. يف فتح مصر
األصح وفاته يف : "وقال الذهيب. يف آخر عهد معاوية. هـ59ومات سنة . يبايع علّيًا وال معاوية

، سري أعالم النبالء 4/77اإلصابة : ترمجته يف: ر". (رضي اهللا عنهم مجيعاً  - خالفة علّي 
3/33 -35.(  

  اجمللد الثاين
                                    

619  |902  
=========================================  

  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع



كفر وفجر وواطأ اليهود على املسيح وارتشى منهم على املسيح ثالثني درمهاً   - األسخريوطي 
فأما ابن أيب السرح فإنه راجع اإلسالم ومات . زاد على ابن أيب السرح بأن قتل نفسه كافراً و 

  .1مؤمناً 
فإذا ُكْفر من َكَفر من أتباع النّيب ال يقدح يف نبوته بدليل أن اليهود كفروا بعد موسى يف حياته 

  .ومل يقدح ذلك يف نبوة موسى وصّحة رسالته. عبدوا العجل
َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها{: عاب النصارى قول ربّنا: ىفضيحة أخر  - 83    َنا آلتـَيـْ . }َوَلو ِشئـْ

  ال يفعل: وقالوا. 3ونظائرها يف إثبات اخلري والّشّر من اهللا تعاىل. 2]13: سورة السجدة، اآلية[
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

السرية : ر. (إسحاق معلقاً  حديث إسالم عبد اهللا بن سعد بن أيب السرح بعد ردته رواه ابن 1
: ر. (، والنسائي يف كتاب احلدود134، 3/133وأخرجه وأبو داود ). 4/73البن هشام 

، كلهم من 1/216، وأبو يعلى يف مسنده 3/45واحلاكم ). 3/852صحيح النسائي لأللباين 
: لزعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قا: قال. طريق أمحد بن املفضل ثنا أسباط بن نصر

  .فذكره يف سياق طويل... 
  .ووافقه الذهيب" صحيح على شرط مسلم: "قال احلاكم

إّال أن أسباط بن نصر وأمحد بن املفضل قد تكلم فيهما بعض األئمة : "قال الشيخ األلباين
. لكن احلديث له شاهد يتقوى به يرويه نافع أبو غالب عن أنس رضي اهللا عنه. من جهة حفظهما
ذا الشاهد صحيح إن . ، بسند حسن3/151، وأمحد 3194ح ( .أخرجه أبو داود فاحلديث 
  ).1723ح  4/300سلسلة األحاديث الصحيحة : ر. (اهـ". شاء اهللا تعاىل

وغريمها من اآليات ]. 78: سورة النساء، اآلية. [}...ُقل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَّهِ {: وكقوله تعاىل 2
  .29: ، والتكوير30 :، واإلنسان125، 39: يف سورة األنعام

وأنه ال ينسب إليه عزوجل إالّ . دلت النصوص الشرعية على نفي نسبة الّشّر إىل اهللا تعاىل 3
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ {: فقال تعاىل. اخلري

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َمْن َتَشاُء َوُتذِ    ].26: سورة آل عمران، اآلية.[}لُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْخلَيـْ
لبيك سعديك واخلري يف : "- يف ثنائه على ربّه دعاء االستفتاح  - وقال صلى اهللا عليه وسلم 

أن الّشّر ال وهذا يدل على . 1/534أخرجه مسلم ". تباركت وتعاليت. والّشّر ليس إليك. يديك
بل يدخل يف مفعوالته . يضاف إىل اهللا تعاىل وال وصفًا وال فعًال وال يتسّمى بامسه بوجه من الوجوه



واهللا سبحانه ال يوصف بشيء من خملوقاته ومفعوالته، وإمنا يوصف بفعله وخلقه وال . وخملوقاته
  :الّشّر إّال على أحد وجوه ثالثةبل ال يذكر . جييء يف كالم اهللا تعاىل إضافة الّشّر وحده إىل اهللا
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 1فالتزموا مذهب الثنوية .فأما الّشّر فهو من الشيطان ال من اهللا. اهللا سوى اخلري احملض

  فلزمهم. القائلني بأن اخلري من النور، وأن الّشّر من الظلمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إما أن يدخل يف عموم خملوقاته ومفعوالته، فإنه إذا دخل يف العموم أفاد عموم القدرة  - 1
اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ {: قوله تعاىلواملشيئة واخللق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم ك

سورة البقرة، . [}َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ {: وقوله تعاىل]. 62: سورة الزمر، اآلية. [}َشْيءٍ 
  ].284: اآلية

َوأَنَّا ال َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد {: وإما أن حيذف فاعل الّشّر كقوله تعاىل حكاية عن مؤمين اجلن - 2
  ].10: سورة اجلن، اآلية. [} األْرِض أَْم َأَراَد ِِْم َربـُُّهْم َرَشداً ِمبَْن ِيف 
الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو {: وإما أن يسند إىل حمله القائم به كقول إبراهيم اخلليل عليه السالم - 3

- 78: رة الشورى، اآليةسو . [}يـَْهِديِن َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِين َوَيْسِقِني َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ 
80.[  

فلم يسند اخلليل عليه السالم األمراض إىل اهللا تعاىل بل أسند املرض إىل نفسه اليت هي حمل 
  .املرض

ألنه إن أريد بالّشّر وضع الشيء يف غري . وإمنا كان الّشّر شرًّا النقطاع نسبته إىل اهللا تعاىل
لّشّر األذى الالحق باحملل بسب ذنب ارتكبه فإجياد وإن أريد با. موضعه فهو الظلم واهللا منَـزَّه عنه

وإن أريد بالّشّر عدم . اهللا العقوبة على ذنب ال يعد ذلك شرًّا بالنسبة له بل ذلك عدل منه تعاىل
. وليس للعبد على اهللا أن يوفقه. اخلري وأسبابه املوصلة إليه فالعدم ليس فعًال حىت ينسب إىل اهللا

  .ومنع الفضل ليس بظلم وال شر. فهذا فضله يؤتيه من يشاء



وأمساء اهللا احلسىن مثل القدوس والسالم متنع نسبة الّشّر والسوء : "يقول اإلمام ابن القيم
والعبد إذا فعل القبيح . فهو اخلالق للعباد وأفعاهلم. والظلم إليه مع أنه سبحانه اخلالق لكّل شيء

وهذا اجلعل . هو الذي جعله فاعًال لذلك - تعاىل  - والّرّب . املنهي عنه كان قد فعل الّشّر والسوء
ذا . واملفعول شّر وقبيح. َفَجَعُله العبَد فاعًال خٌري وحسنٌ . منه عدل وحكمة وصواب فهو سبحانه 

اجلعل قد وضع الشيء موضعه ملا له يف ذلك من احلكمة البالغة اليت حيمد عليها فهو خري وحكمة 
جمموعة الرسائل الكربى : ر. (اهـ". عيبًا ونقصًا وشرّاً وإن كان وقوعه من العبد . ومصلحة

، البن 531- 527، 436، 363- 359، البن تيمية، وشفاء العليل ص 337، 1/336
، البن أيب العز احلنفي، لوامع األنوار 286- 283القيم، وشرح العقيدة الطحاوية ص 

 1).  ملدخليحمّمد ا . ، د204- 199، للسفاريين، احلكمة والتعليل ص 343- 1/341
. هم طائفة من اجملوس الذين أثبتوا أصلني اثنني، مدبرين قدميني، يقتسمان اخلري والشر: الثنوية

وبالفارسية أهرمن، ) الظلمة(والثاين ). يزدان(وبالفارسية ) النور: (والنفع والضر، يسمون أحدمها
: ر. (قائلني حبدوث الظالمويزعمون أن النور والظلمة أزليان قدميان خبالف اجملوس األصليني ال

  ).244- 1/132امللل والنحل . ، البن الندمي474- 442الفهرست ص 
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وكذلك ) ب/2/82./(اد اهللا أقّل وقوعًا وأن إرادة الشيطان أنفذ من إرادة الباريأن يكون مر 

أن يكون  - يلزمهم من عزو الشرور إىل النفوس ممن ينكر وجود الشياطني من اليهود وغريهم 
  .سلطان النفوس أنفذ من سلطان اهللا

ر يف صحفهم ولكن ولو عقل النصارى واليهود لعرفوا يف كتبهم ما أنكروا علينا إذ هو مسطو 
أرسل شعيب : امض إىل فرعون وقل له: "قال اهللا تعاىل يف التوراة ملوسى. ال يهتدون إليه سبيالً 

مث قالت التوراة عقيب كّل آية صنعها موسى حبضرة . 1"يعبدين وأنا أقسي قلب فرعون فال يرسلهم
بأنه  3من اهللا ال مججمة هذا تصريح. 2"وقسى اهللا قلب فرعون فلم يؤمن كما قال الّربّ : "فرعون

سبحانه هو الذي يقذف يف قلبه القسوة والكفر وهذا بعينه هو قول املسلمني أن اهللا يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء؛ وألنه تعاىل لو أراد هداية فرعون لشرح صدره لإلميان ومل يقس قلبه كما 



ُه ِلِإلْسَالِم َوَمن يـُْرد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيِّقاً َفَمْن يـُْرِد اهللا َأْن يـَْهِديَه َيْشرَُح َصْدرَ {: قال تعاىل
  ].125: سورة األنعام، اآلية. [}َحَرجاً 

من عند اهللا نزلت هذه : وقالوا) أ/2/83/ (وملا أخرج الصاع من َرْحِل بنيامني جزع إخوته 
م كانوا يعتقدون . 4كما نطقت به التوراة. اخلطيئة صدور اخلري والّشّر من اهللا وهذا دليل على أ
. العن لنا بين إسرائيل: ملا قال له امللك - بلعام بن فعرو  5وقال. وهذا اجلنس يف التوراة كثري. تعاىل
ذكرت . إين ال أستطيع أن أفعل خريًا وال شرًّا من قبل نفسي وإمنا أقول ما أمرين به الّربّ : فقال
  .ذلك 6التوراة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12، 9/1خروج  1
  .20، 10/1، 9/12خروج  2
القاموس ص : ر. (أن ال يبني كالمه وإخفاء الشيء يف الصدر: واَجلْمَجَمة. محه: يف م 3

1408.(  
  .8- 7، 45/5، 16، 44/15تكوين  4
  .ساقطة) ذكرت التوراة ذلك... إىل... وقال بلعام: (يف م 5
  .24/13، 22/38عدد  6
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وهذا نظري . 1"إين مل آت ألعمل مبشيئيت بل مبشيئة من أرسلين: "وقد قال املسيح يف اإلجنيل

  ].29: سورة التكوير، اآلية. [}ون ِإّال َأْن َيَشاَء اهللا َربُّ الَعاَلِمنيَوَما َتَشاؤُ {: قوله تعاىل
وذلك نظري . 2"وَقسَّى اهللا قلب فرعون فلم يرسل بين إسرائيل: "وقالت التوراة يف عدة مواضع

م لِيَـْقِضي اهللا أَْمرًا َكاَن َوِإذ يُرِيُكُموُهم ِإِذ التَـَقيُتم ِيف َأْعُيِنُكم َقِليًال َويـَُقلُِّلُكم ِيف َأْعُيِنهُ {: قوله
إن ملكًا عمل : فقال: "وضرب املسيح مثًال يف اإلجنيل]. 44: سورة األنفال، اآلية.[}َمْفُعوالً 

: وليمة ودعا إليها أهل مملكته وأمر أال يتخلف عنها أحد فلما جلس فلم ير إّال بعض القوم فقال
سالم عموم الدعوة وخصوص اهلداية وذلك معىن فبّني عليه ال. 3"املدعّوون كثري واحلاضرون قليل



سورة يونس، . [}َواهللا َيْدُعو ِإَىل َداِر السََّالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ {: قوله تعاىل
فال . وهداية اهللا خصوص) ب/2/83/ (فبّني اهللا تعاىل أن دعاء األنبياء عموم ]. 25: اآلية

فلم ترد شريعة مل يْنزل كتاب اهللا إالّ . م إن اهللا يضّل من يشاء ويهدي من يشاءيستنكر قول اإلسال
وبذلك يتحقق أن أصول الشرائع ومقاصدها واحد وإن اختلفت األحكام . وهو متضمن ذلك

  .4التكليفية الختالف مصاحل املكلفني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6/38يوحنا  1
  .10/20خروج  2
  .، يف سياق طويل14- 22/1مىت  3
قد اّتفقت رسل اهللا من أّوهلم إىل آخرهم وكتبه املنَـزَّلة عليهم أنه سبحانه : "قال ابن القيم 4

وأن اهلدى واإلضالل . ومن يضلل فال هادي له. وأنه من يهده اهللا فال مضل له. يضل من يشاء
. ضالل فعله سبحانه وقدرهفاهلداية واإل. وأن العبد هو الضال أو املهتدي. بيده ال بيد العبد

  :ومراتب اهلدى أربعة. واالهتداء واإلضالل فعل العبد وكسبه
. اهلدي العام وهو هداية كّل وهو هداية كّل نفس إىل مصاحل معاشها وما يقيمها: إحدها

  .وهذا أعم مراتبه
: قال عزوجل. وهي اليت أثبتها اهللا لرسوله. هداية اإلرشاد والبيان للمكلفني: املرتبة الثانية

  .}وإّنك َوِإنََّك َلتَـْهِدي ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ {
. فعل الّرّب تعاىل وهو اهلدى: أحدمها: وتستلزم أمرين. هداية التوفيق واإلهلام: املرتبة الثالثة

َوَمْن {: قال تعاىل. وهو أثر فعله سبحانه فهو اهلادي املهتدي. فعل العبد وهو االهتداء: والثاين
  .}ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ {: قال تعاىل. وهي اليت نفاها اهللا عن رسوله. }اللَُّه فـَُهَو اْلُمْهَتدِ  يـَْهدِ 

اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهْم {: قال تعاىل. اهلداية إىل اجلنة والنار يوم القيامة: املرتبة الرابعة
َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل {: وقال تعاىل. }اللَِّه َفاْهُدوُهْم ِإَىل ِصَراِط اجلَِْحيمِ  َوَما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِ 

، 179- 141شفاء العليل ص : ر. (}اللَِّه فـََلْن ُيِضلَّ َأْعَماَهلُْم َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَاَهلُمْ 
  .باختصار
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الزمة للنصارى واليهود وهي ما اشتملت عليه كتبهم من االختالف : فضيحة أخرى - 84
ا من وقف عليها  على قلة ضبطهم لدينهم والتكاذب وقد ذكرنا فيما تقدم نُبذاً من ذلك ليستدل 

فمن ذلك ما وقع يف تاريخ عمر آدم وأعمار . ولنذكر ها هنا ما وقع يف التوراة من التكاذب
أن آدم عاش مائة وثالثني سنة مث ولد على شبهه ولد : مشاهري أوالده ففي نسخة من نسخ التوراة

ئتان ومخسون أنه مل يرزق شيت حىت صار له من العمر ما: ويف نسخة أخرى. 1فسماه شيت
  .2سنة

. فولد له بنني وبنات مث مات) أ/2/84/ (وعاش آدم بعد أن ولد له شيت مثامنائة سنة  
  .4ألف وثالثون سنة: ويف نسخة. 3وكان مجيع عمر آدم تسعمائة سنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/3سفر التكوين : ر. (اتفقت النسختان العربية والسامرية على ذلك 1
وقد ورد ذلك يف . أنه مل يرزق شيت حىت صار له من العمر مائتان وثالثون سنة: الصواب 2

حربًا من اليهود عن النسخة العربية فيما بني  72اليت قام برتمجها . (النسخة اليونانية أو السبعينية
ما عدا طائفة  - وهي النسخة املعتمدة عند النصارى ) م. ق 150م إىل . ق 285عام 

: وهي النسخة املقصودة يف كالم اجلويين يف كتابه - انت احلديثة اليت تعتمد النسخة العربية الربوتست
التوراة : حينما يقول). 34، 33شفاء العليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل ص (

  .اليت بيد النصارى
  ).5، 5/4تكوين : ر. (العربية والسامرية على ذلك: اّتفقت النسختان 3
  .انفردت النسخة اليونانية بذلك 4
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ا ولد له أنوش وعاش من بعد م. فولد له أنوش 1]سنوات[مث عاش شيت مائة ومخس 
مث رأيت هذا التناقض . 3ويف  نسخة تسعمائة وسبع سنني. 2تسعمائة واثنيت عشرة سنة مث مات



فلم تكد نسخة توافق أخرى . 4التكذيب جاريًا يف أعمار مشاهري أوالد آدم إىل نوح عليه السالم
م فيما عداها؟   .وإذا كان هذا ضبطهم للتوراة وهي ُأسُّ دينهم فكيف يوثق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) سنة(يف ص، م  1
  ).8- 5/6تكوين : ر. (العربية والسامرية على ذلك: اّتفقت النسختان 2
  .انفردت النسخة اليونانية بذلك 3
، 1/69يعرتف مفسرو العهد القدمي بوقوع األغالط يف ذلك فقد ورد يف السنن القومي  4

ألن األسلوب العرباين يف ضبط . عرفة حقيقة األعداء يف التوراة صعبة جّداً إن م: "، ما نّصه70
. وإذ مل يكن جملموعها معىن سهل تغيريها بال قصد. األعداد كان بأحرف يضم بعضها إىل بعض

فالوقت بني طرد آدم من اجلنة إىل . ولذلك اختلف أعداد املواليد يف العربانية والسامرية والسبعينية
مبقتضى  2262و. سنة مبقتضى السامرية 1307و. سنة مبقتضى العربانية 1586الطوفان 
وأما . والظاهر أنه ال يوثق بأعداد السبعينية. على أّن الثالث تتفق على مدد أعمار اآلباء. السبعينية

جدول كتب فيه ) هنري وإسكات(وورد يف تفسري . اهـ". أعداد السامرية فتقرب من أعداد العربانية
وكتب يف مقابلة اسم نوح عليه . بل اسم كّل شخص سنة والدة ابنه الذي يليه يف اجلدوليف مقا

  :واجلدول كاآليت. السالم سنوات عمره وقت حدوث الطوفان
  االسم

  عدد السنوات يف النسخة
  العربية

  السامرية
  اليونانية

  آدم عليه السالم
130  
130  
230  

  شيت عليه السالم
105  
105  
205  



  أنوش
90  
90  

190  
  قينان
70  
70  

170  
  مهللئيل

65  
65  

165  
  يارد

162  
62  

262  
  أخنوخ
65  
65  

165  
  متوشاحل
187  
67  

187  
  المك
182  
53  

188  
  نوح عليه السالم

600  
600  



600  
1586  
1307  
2262  

إن اليهود قد حرفوا : أن أكستائن كان يقول: "كما ورد يف نفس تفسري هنري وإسكات
. ر الذي قبل زمن الطوفان وبعده إىل زمن موسى عليه السالمالنسخة العربانية يف بيان زمان األكاب

وكان قدماء املسيحيني . ولعناد الدين املسيحي. وفعلوا هذا األمر لتصري الرتمجة اليونانية غري معتربة
وكان هيلز وكين كات يقوالن . إن اليهود حرفوا التوراة يف سنة مائة وثالثني بعد امليالد: يقولون

  .بذلك أيضاً 
، البن حزم 124- 1/122، الفصل 262، 208- 205للتوسع إظهار احلّق ص : ر(

دراسة الكتب . ، للجزيري160- 156، للجويين، أدلة اليقني ص 38- 33شفاء الغليل ص 
  ).موريس بوكاي 50- 40املقدسة ص 
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وليس ميكن إضافة هذا التحريف إىل سواهم فإن التوراة مل ينقلها من اللسان السرياين إىل غريه 
م بأمور دينهم وإّال فكيف حيسن أن خيرب عن شخص أن عمره مائة  إّال اليهود وذلك يشعر بتهاو

  .أن عمر مخسني سنة ويكون اخلربان صدقاً و . سنة
وإذا كان هذا حتريفهم ملا ال يتعلق به غرض ظنك بتحريفهم ملا يتحققون به الداللة على نقض 

ولن يتخلص . أصوهلم وذلك من مرغوبات النفس وحّب االنتصار والتعصب القاضي بعمي البصرية
اه وجعل احلق مطلوبه واالنقياد إليه أعانه اهللا على قمع هو ) ب/2/84/ (من ذلك إّال موق قد 

فهو ينقاد إليه حيث دعاه َلّباه ولو على لسان عدّوه وبذلك وعد اهللا تعاىل فقال . مراده ومقصوده
ْأَوى{: عزوجل من قائل

َ
: سورة النازعات، اآلية. [}َونـََهى النـَّْفَس َعِن اهلََوى  َفِإنَّ اجلَنََّة ِهَي امل

40 -41.[  



فيقال . زعم النصارى أن املسيح أراد بقتل نفسه تطهريهم من خطاياهم: فضيحة أخرى - 85
  .تطهري من كفر به: فإن قالوا! تطهري من آمن به واتّبعه أو تطريه من كفر به وخالفه؟: هلم

وما هذا إّال مبثابة من غسل . كيف يطهرهم من خطاياهم بأعظم من خطاياهم: قلنا هلم   
وعلى هذا ينبغي أن يكون اليهود الذين . نه ال يزيد احملل إّال جناسةالبول بالعذرة يريد تطهريه فإ

  قتلوه
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ذي َمنَّ عليه ومنرود وفرعون قد طهروا من خطاياهم وكذلك اهلنود وصلبوه واألسخريوطي ال
  .واجملوس وكّل كافر على وجه البسيطة

فكيف تكون معصية العدّو طهرًة لويل؟ وإمنا : قلنا. إمنا أراد تطهري من آمن به واتّبعه: وإن قالوا
مث إن كانوا قد آمنوا . ن َكَفراإلنسان عمُله الصاحل وتوبته الصادقة دون ُكْفر م) أ/2/85/ (ُيَطهِّر 

م يطهِّرهم فال حاجة إىل قتل املسيح وصلبه   .باملسيح فإميا
وما هذا الذنب الذي ال يظهره إّال قتل اهللا : فيقال. إمنا أراد تطهري احلواريني: وإن قالوا

 2لقتلشرار خلق اهللا؛ إذ كان ال يطهرهم إّال هذا ا 1]احلواريون[، وينبغي أن يكون !...وصلبه؟
ه قتل فليت شعري َأيُّ ذنب لقوم هو عند النصارى خري من جربيل وميكائيل . 3الذي ال يشا

  !.وسائر النبيني واملرسلني؟
الصرب على الشدائد واحملن وال  4]يتعلموا[إمنا أراد بتسليمه نفسه ليتهّذب اخلَْلق و: وإن قالوا

  .يضطربوا حتت جماري األقدار ليفوزوا بأجور الصابرين
م خبلق الصرب فيها واالحتمال مع بقاء جالله وعظمته كان أليق بالربوبية: قلنا . فإصالحه لقلو

م وهّذب نفوسهم من غري أن يتلبس مبا وصفتهم من الصفح  فإن كان إهلًا قادرًا فهال أصلح قلو
  .والضرب والقتل والصلب ليصلحهم

ل؟ أليس العامل على ما كان مث أّي صالح يظهر يف العامل بقتله؟ وأّي فساد زا   
  قبل جميئه؛ السارق يسرق، والفاسق يفسق، والقاتل يقتل) ب/2/85/(عليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .والتصويب من احملقِّق. وهو خطأ) احلورايني: (يف ص، م 1
  .والتصويب من م) الغسل، غسل(يف ص  2
  .والتصويب من م) الغسل، غسل(يف ص  3
  .والصواب ما أثبّته) يتعلمون(يف ص، م  4
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بل قد . يني غري نائمةوالظامل يظلم، وأسواق الشرور قائمة وعيون الشياطني عن إغواء اآلدم

زادت الشرور مبا ذكرمت زيادة كثرية؛ ألن أهل العامل بزعمكم قتلوه وصلبوه ونكلوا به وبتالميذه الذين 
وقد  . فقد تفاقمت الشرور واتسعت مبصرعه دائرة احملذور. هم عندكم أفضل من األنبياء واملرسلني

د صنم ففي العقول السليمة مندوحة عن كان أهل العامل قبل جميئه يعبدون اهللا تعاىل، وإن ُعب
  .هذا الذي زعمتم أنه قتل وصلب عبد مع اهللا غريه 1فلما جاء. املتابعة عليه

إن اخلطيئة قد ارتفعت مبجيء املسيح وقتله صرمت ضحكة بني العقالء على : وإن كابرمت وقلتم
الذين تقرؤون بعد الفطر  ألستم. العقالء بكم ومترنتم على السخرية منكم 2أنكم قد تأنستم بإزراء

) أ/2/86/ (بصلبوت ربّنا يسوع املسيح بطل املوت : "جبمعتني التسبيحة املشهورة عندكم وهي
  .3"وانطفأت ِفَنتَ الشياطني ودرست آثارها؟

أن املسيح هو الذي : "ألستم تقرؤون يوم األحد من الصوم التسبيحة املشهورة عندكم وهي
ألستم الذين تقرؤون بعد كل . 4"وغلب بصومه املوت واخلطيئة؟أنقذ رعيته من الفنت والكفر 

كذلك قولكم يف ثاين مجعة من . 5"يا ربّنا يسوع الذي غلب بوجعه املوت الطاغي؟: "قربان
وصرنا إىل األمل والنجاة . إن فخرنا إمنا هو بالصليب الذي بطل به سلطان املوت: "الفطري
  .6"بسببه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واملثبت يف م) جاهد(يف ص  1
  .بارز: يف م 2



وردت هذه التسابيح بألفاظها يف رسالة املهتدي احلسن بن أيوب واليت نقل اإلمام ابن  3
ووردت كذلك يف النصيحة ). 3/330اجلواب الصحيح : (تيمية جزءًا كبريًا منهما يف كتابه

  .233، 232اإلميانية للمهتدي نصر بن حيىي املتطبب ص 
وردت هذه التسابيح بألفاظها يف رسالة املهتدي احلسن بن أيوب واليت نقل اإلمام ) 5(، 4

ووردت كذلك يف النصيحة ). 3/330اجلواب الصحيح (ابن تيمية جزءًا كبريًا منها يف كتابه 
  .233، 232اإلميانية للمهتدي نصر بن حيىي املتبب، ص 

هتدي احلسن بن أيوب واليت نقل اإلمام ابن وردت هذه التسابيح بألفاظها يف رسالة امل 6
ووردت كذلك يف النصيحة اإلميانية ). 3/330اجلواب الصحيح (تيمية جزءًا كبريًا منها يف كتابه 

  .233، 232للمهتدي نصر بن حيىي املتبب، ص 
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كيف بطل املوت : ويف هذه التسابيح اليت لكم ما يضحك من تأملها إذ حيسن منه أن يقول
ألسنا نرى املوت فافرًا ال يشبع، والشيطان مستمرًا على اإلضالل واإلغراء . بصلب املسيح وموته؟

  !!.ويقهر الشيطان من قد قهر وصلب؟. ىنَّ يغلب املوت من قد مات وغلبال يقلع؟ وأ
ا صالة السحر : فضيحة أخرى - 87   النصارى يقرؤون يف الصالة األوىل وهي اليت يسمو

  تعالوا نسجد ونتضرع للمسيح إهلنا أيها الّربّ .: "1وصالة الفجر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وات املفروضة عليهم يف كّل يوم سبع صلوات كما ورد يف مزمور يزعم النصارى أن الصل 1
وإن كان الكثريون منهم يرون أن . ، وكما جاء يف كتاب قوانني الرسل وابن العسال118/164

وأوقات . وتنقسم الصالة إىل فردية ومجاعية. االنتظام يف الصالة توجيه اختياري ال إجباري
  :م كاآليتالصلوات السبع وأسباب ختصيصها عنده

وفيها . رتبت وقت شروق النور عند الفجر عند القيام من النوم). الفجر(صالة باكر  - 1
  .ويسألونه أن حيفظهم يف هذا اليوم بغري خطيئة. شكر اهللا على حراسته هلم فيما مضى من الليل



حل الروح ألنه يف الساعة الثالثة من النهار ). حوايل التاسعة صباحاً (صالة الساعة الثالثة  - 2
  .القدس على التالميذ األطهار

ألنه يف تلك الساعة صلب املسيح ومسرت ). وقت الظهر تقريباً (صالة الساعة السادسة  - 3
  .فينبغي الصالة فيه ليساعدهم املسيح على النصرة يف جهادهم. يداه ورجاله

ن يسوع نادى ورتبت يف هذا الوقت أل). حوايل الرابعة بعد الظهر(صالة الساعة التاسعة  - 4
فـَُيَصّلون . اخل...". وملا قال هذا أسلم الرو. يا أبتاه يف يديك أستود روحي: "فيه بصوت عظيم
  .ليصنع معهم رمحة

رتبت شكراً هللا على حفظه هلم طول النهار ومباركته أعماهلم ويسألونه أن : صالة الغروب - 5
  .حيرسهم
لنهار بسالم ويسألونه أن جييز الليل رتبت شكرًا هللا الذي أجاز ا: صالة نصف الليل - 6
  .بسالم
  .حيث يكون فيها اهلدوء من قلق العامل: صالة نصف الليل - 7

بالقبطية كان الكتاب املتضمن هلذه الصلوات اليومية ) آجب: (هي) ساعة(وملا كانت كلمة 
ترانيم : ر( .ويزعمون بأن هذه الصلوات شائعة االستعمال منذ القرون األوىل). األجبية: (يعرف بـ

،إيريس 506، قصة الكنيسة القبطية ص8- 5ص ) للكنيسة القبطية(ومدائح منتخبة 
  ).أمحدشليب. ،د234حبيب،بتصرف،املسيحية ص
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) ب/2/86/ (أيها املسيح الّرّب إنا بكل . أنت وحدك القدوس املتعايل. خروف اهللا ارمحنا

  ".كّل يوم إىل األبد
وأنه وحده . اعلم أن هذه الصالة للمسيح خاصة وقد صرحوا فيها بأن املسيح هو اهللا الّربّ 

وهو باطل بالتوراة . كفر الصراح الذي ال غبار عليهوهو كما ترى ال. املتعايل املبارك إىل األبد
  .واإلجنيل والنبوات واملزامري



فأما التوراة فليس فيها شيء من هذه النجاسات ألبتة بل هي مشحونة بتوحيد الباري إله 
الّرّب واحد يف السماء واألرض : "وقد قال يف السفر اخلامس منها. إبراهيم وتْنزيهه وإفراده بالربوبية

أنا اهللا الذي أخرجتك من مصر ال يكن لك إله : "وقال سبحانه يف العشر الكلمات. 1"غريه ليس
ال تتخذوا أصنامًا وال أشباهًا يف السماء فوق وال يف األرض : "وقال اهللا تعاىل يف التوراة. 2"غريي

هللا يف التوراة وقد كلم ا. 3"أسفل وال يف البحر حتت، وال تسجدوا هلا وال تعبدوها أنا اهللا إله غيور
اهم كل ذلك ". أنا اهللا وحدي: "يقول 4آدم ونوحًا وإبراهيم ويعقوب وموسى وهارون وأمرهم و

. / 5"أنا اهللا إله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ال يكن لك إله غريي: "وقال اهللا ملوسى
  ).أ/2/87(

  .6النصارى وذلك من أدّل الدليل على كفر. فحذرهم من اإلشراك واّختاذ إله آخر
ال صاحل إّال اهللا : "وقال. 7"ال يقدر أحد أن يعبد َربَّني: "أما اإلجنيل فقال املسيح 
  أّول الوصايا كّلها يف الناموس امسع يا إسرائيل: "وقال. 8"الواحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/39تثنية  1
  .3، 20/2خروج  2
  .9- 5/6تثنية  3
  .كذلك: يف م 4
  .3، 20/2خروج  5
  .الكفر: يف م 6
  .16/13، لوقا 4/10مىت  7
  .19/17مىت  8
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أنتم متجدون نفوسكم : "وقال املسيح لليهود. 1"ّل قلبكالّرّب اإلله واحد هو، فاحببه من ك
ورفع وجهه إىل السماء . 3"ال يعرفها إّال اهللا وحده: "وسئل عن القيامة، فقال. 2"وال متجدون اهللا

  .4"أنت اإلله احلّق وحدك: (وقال
داود يف قال . وأما املزامري والنبوات فكّلها توحيد أيضًا وليس فيها من كفر النصارى شيء ألتبة

ال إله إالّ . وهو منجي من توكل عليه. اهللا ال ريب يف سلبه، كالم الّرّب خمترب: "املزمور السابع عشر
يف يوم شدتك إله . الّرّب يستجيب لك: "وقال يف املزمور التاسع عشر. 5"ال عزيز مثله. الّربّ 

) ب/2/87/ (هؤالء . ومن صهيون يعضدك سؤلك. يعقوب ينصرك، ويرسل لك عونًا من قدسه
  .6"وحنن باسم إهلنا ندعو. باخليل وهؤالء باملراكب

ا  فقد وضح لك أن هذه الصالة اليت للنصارى مقصورة على عبادة رجل من بين آدم، وأ
  .باطلة مبا نصت عليه كتب اهللا املنَـّزلة

املسيح اإلله الصاحل : "7النصارى يقرؤون يف صالة الساعة األوىل: فضيحة أخرى - 88  
  .8"ويل الروح الكثري الرمحة الداعي الكّل إىل اخلالصالط

  هذه   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12/29مرقس  1
  .16، 16/15لوقا  2
  .19/17مىت  3
  .17/3يوحنا  4
  .31، 18/30مزمور  5
  .5- 20/1مزمور  6
ا 7   ".صالة الساعة التاسعة: "يقصد املؤلِّف 
ويف  ). 23ترانيم ومدائح منتخبة للكنيسة القبطية ص : (وردت هذه القراءة يف كتاب 8

وذكر فيها أن هذه القراءة تقرأ أيضًا يف . لألرمسنديرت إلياس 67كتاب العبادات املسيحية ص 
يا من يف كّل وقت وكل . ارمحنا يا اهللا مث ارمحنا: "ونّصها كاآليت. آخر كّل ساعة من الصلوات

املسيح إهلنا الصاحل الطويل الروح، الكثري الرمحة . وممجد ساعة يف السماء وعلى األرض مسجود له
الذي ال يشاء موت اخلاطئ . الذي حيب الصديقني ويرحم اخلطاة الذين أّوهلم أنا. اجلزيل التخن

  ...".الداعي الكّل إىل اخلالص ألجل املوعد باخلريات املنتظرة. مثل ما يرجع وحييا
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: بأن إنساناً قال: "النمط األّول وهي باطلة بشهادة املسيح إذ نطق اإلجنيل 1الصالة أيضاً من

وإذا مل . 2"ال صاحل إّال اهللا وحده! تدعوين صاحلاً؟أ: يا معلم صاحل ما أعمل من الصالح؟ فقال
فكيف َختَطَّا . أنكر ذلك وأوىل الصالح هللا وحده 3يرض املسيح أن يكون معلمًا صاحلاً، بل

النصارى أمره وزادوا حىت مسوه اإلله الصاحل؟ وإذا أنكر عليه السالم القول األّول فاألوىل أن ينكر 
وختصيصه بذلك دون اآلب ". املسيح اإلله الصاحل: "قول النصارىمث . هذه الصالة وهذه القراءة

أن التعبد ألقنوم ) أ/2/88/ (والروح القدس فيه إبطال ملذهبهم يف الثالوث؛ إذ ال خالف عندهم 
اآلب واالبن : إذ اإلله احملقوق بالعبادة هو عبارة عن ثالثة أقانيم وهي. الكلمة على جتردها يل جبائز

  .والروح القدس
ذه . فما مل يتوجه املكلف بالعبادة إىل هؤالء الثالثة مل تعترب عبادته فإذا قصدوا املسيح 

فأما اآلب والروح . اّحتد به سوى العلم 4]ما[الصالة فإمنا قصدوا أقنومًا واحدًا واملسيح عندهم 
ذا مث هذه القراءة منهم تشعر بأن املسيح أصلح الثالثة مث ال خيلوا أ. فلما اّحتدا به ن يقصدوا 

فإن قصدوا ناسوته لزمهم أن يكون اجلسد املخلوق إهلًا خالقاً . القول الهوت املسيح أو ناسوته
وإن قصدوا الهوته وهي صفة العلم لزمهم أن يكون صفات اهللا من العلم والقدرة . وذلك جهل

  .آهلة معه وذلك ال يقول به عاقل
ا جاءته عند املعمودية فتلك إن  فإن زعموا به ". الطويل الروح: "أما قوهلم  الروح اليت زعموا أ

/ كانت قدمية مل يصح وصفها بطول وال قصر؛ إذ كل ما دخله املساحة وكان له طول 
  وإن عنوا به. وعرض وعمق فهو جسم خملوق حادث) ب/2/88(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).م(ليست يف  1
  .19/17مىت  2
  ).م(ليست يف  3
  .واألوىل حذف الفاء) فما(م  يف ص، 4
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قدرته على االنتصار روح اإلنسان على معىن أن املسيح صرب يف زعمهم على إهانة اليهود مع 

؛ إذ اإلله هو الذي ال متتد إليه األيدي وهو الذي يأمر عباده "إنه اإلله الصاحل: "فقد ناقضوا قوهلم
  .أما من يشرع الفساد فال يستحق اسم الصالح. بالصالح

أدعاهم وأراد هدايتهم أم دعاهم ومل يرد : فنقول". الداعي الكّل إىل اخلالص: "وأما قوهلم
كان قد أراد هدايتهم فلم يهتدوا فقد حتقق عجزه؛ إذ مل تنفذ إرادته ومثل هذا ال يصلح   ذلك؟ فإن
وإن كان قد دعاهم ومل يرد هدايتهم فقد ظلمهم بعدم إرادة هدايتهم وقد فعل الّشّر وضد . للربوبية
م قد اهتدوا. وهذا يهدم أصول النصارى يف القول بالتحسني والتقبيح. الصالح  وإن زعموا أ

م شاهد الوجود   .بدعائه أكذ
يا والدة اإلله السماوي : "النصارى يقرؤون يف صالة الساعة الثالثة: فضيحة أخرى - 89 

احلياة إليك نتضرح لرتمحي نفوسنا يا والدة اإلله )  أ/2/89/ (أنت هي الكرمة احلقانية احلاملة مثرة 
  .1"السماوي افتحي لنا أبواب رمحتك

أخربونا هل هذا القول منكم من أصول العقائد اليت ال : قول للنصارىأّول ما نبدأ به أن ن
يسع املكلف جهله أو ال؟ فإن زعموا أنه ال بّد للمكلفني من اعتقاده والصالة به، وأنه ال رخصة 

  .لعبد حىت يعتقد أن هللا والداً ولده وأُّماً محلته وأرضعته
  .إّال ذاك 2]مؤمناً [ال يسع : فإن قالوا
أخرجتم آدم وإبراهيم وموسى ومن بينهم من املؤمنني عن اإلميان؛ إذ مل يعرفوا ذلك  :قلنا هلم

  .ولو كان ذلك إمياناً وتوحيداً مل جيهلوه. وال اعتقدوه وال مسعوا به
  .وإن زعموا أن موسى وإبراهيم ومن بينهم  كانوا يعتقدون أن هللا والدًة محلت به ووالداً ولده

  .وراة موسى ونبوات األنبياء وَأىنَّ جيدون إىل ذلك سبيالً أرونا ذلك يف ت: قلنا هلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1367، 3/1366) إجنيلك نور حليايت: (ورد معىن هذه القراءة يف كتاب 1
  .والصواب ما أثبّته) مؤمن(يف ص، م  2
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ما قولكم فيمن خرج عن دين السيح وخالفه من طبقات بين آدم أكفاٌر هم أم : مث نقول هلم

  .مؤمنون؟
م كفار فجار قد هلكوا بتكذيبهم املسيح: قالوا) ب/2/89/ (فإن  فقوهلم يف أم : قلنا. إ
ا محلت مثرة احلياة: "املسيح كذب وزور وإفك َوَمني؛ إذ الذين هلكوا بانتهاك عرضها وقذفها " إ

ا الكرمة احلاملة مثرة احلياة: "من اليهود وغريهم أكثر من أن حيصوا فقد كذبتهم يف قولكم ". إ
م حاملة مثرة اهلالك كما قال ولدها يف اإلجن ال تظنوا أين جئت : "يلوصارت مبقتضى ما ذكر

اناراً  2]سالماً [ما جئت أللقي عليها  1]سالماً [أللقي على األرض    .3"لكن سيفاً وأوقد 
م فما صدقتم يف تسميته يف صالتكم  مثرة (وإذا كان هذا قول املسيح وهو الثمرة اليت ذكر

  ).احلياة
م وهي خارجة عن أصول واعلم أن هذه الصالة أيضًا مقصورة على عبادة مرمي عليها السال

. النصارى؛ ألن جسد مرمي مل يّتحد به شيء عند كافة النصارى بل جسدها كسائر أجساد بين آدم
ا محلت باملسيح عن عدة اهللا جلاز أن تعبد أليصابات وسارة وهاجر؛  4فلو جاز أن يعبد مرمي لكو

إهلًا رابعًا وخالفوا أهل ) أ/2/90/ (فقد زاد النصارى على الثالوث . إذ محلوا عن عدة اهللا تعاىل
  .ملتهم من القدماء

يا من ُمسِّرت يداه على : "النصارى يقرؤون يف صالة السادسة: فضحية أخرى - 90  
يا من . خرق العهدة املكتوب فيها خطايانا وخلصنا. الصليب من أجل اخلطيئة اليت جترأ عليها آدم

  ُمسِّر على الصليب وبقي حىت لصق على اخلشبة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والتصويب من الّنصّ ) سالمة(يف ص، م ) 3(، 1
  .12/51، لوقا 10/34مىت  2
امرأة زكريا وأم : وهي). اهللا قسم: (أي) أليشبع(صيغة يونانية لالسم العربي : أليصابات 4

  ).113، قاموس ص 45، 1/5لوقا : ر. (يوحنا املعمدان عليهما السالم
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م 1بدمه قد أحببت املمات ملوتك، أسألك باملسامري    .2"ّجنين يا اهللا. اليت ّمسرت 
لتعاليق اجملان ومن يعنت باألضاحيك فال بُّد أن نبّني مراد هذه القراءة وإن كانت تصلح  

ا، ومرادهم ُكْل َما أحببت خال شجرة معرفة : أن آدم أبيح له كّل شجر اجلنة وقيل له: النصارى 
فلما أكل وخالف أمر ربّه وجب يف : قالوا. اخلري والّشّر؛ فإنك يف اليوم الذي تأكل متوت موتاً 

يته موت اخلطيئة ال موت الطبيعة؛ إذ سبق يف علم اهللا أنه ال يفرغ العامل من حكم اهللا تعاىل أن مي
وأنه تعاىل تاب عليه وبقي يف . فلما ورد عليه العتاب والتوبيخ أسف وندم على ما فعل. نسله

فلطف له وبعث املسيح فصام بدًال من توسع آدم يف تناول ) ب/2/90/ (عهدة قوله السابق 
وّمسرت يداه باجلذع المتدادها إىل الثمرة . شبة بدًال من تيك الشجرةوصلب على خ. الشجرة

ومات بدًال عن املوت الذي كان . وسقي املرار اللتذاذ آدم حبالوة ما أكله من اجلنة. املنهي عنها
وهذه دعوى ال برهان هلم عليها ولو اّدعاها بعض الناس لبعض من صلب يف . اهللا يهدد به آدم
ملا لفقوه من  - وعزة اهللا   - وليس . يح أو بعده ملا وجد النصارى إىل رّد ذلك سبيالً الدنيا َقبل املس

  .3ذلك أصل يف كتب اهللا ال يف العتيقة وال يف اجلديدة
م يعتقدون أن خطيئة آدم ". خرق العهدة اليت كتبت فيها خطايانا وخلصنا: "وقوهلم  وذلك أ

سائر ولده حقبًا بعد حقٍب وقرنًا بعد قرٍن إىل جميء اليت جناها على نفسه قد مشل وزرها وتبعتها 
وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم وتلونا ما ورد يف التوراة واإلجنيل واملزامري مما يكذب هذه . املسيح
  .4الدعوى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف م 1
صالة الساعة : (نحتت عنوا. 66ورد معىن هذه القراءة يف كتاب العبادات املسيحية ص  2
  ).السادسة
  .يقصد املؤلِّف أسفار العهد القدمي وأسفار العهد اجلديد 3
  .373، 372: ص: ر 4
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إن أحسنت تقبلت منك، وإن : قال لقابيل بن آدم) أ/2/91/ (إن اهللا : "وقد قالت التوراة

  .1"مل حتسن فإن اخلطيئة رابضة ببابك أنت تقبل إليها وهي تتسلط عليك
فقد أخربت التوراة أن يف إحسان احملسن وقبول الرب من الرجل البار مندوحة عن قتل املسيح 

ويف ذلك مندوحة عن القتل . 2"أما هابيل فإنه جيزئ للواحد سبعة: "اة أيضاً وقالت التور . وغريه
  .والصلب إذ اجلزاء خالص وزيادة
طوىب للرجل الذي مل يتبع رأي املنافقني ومل يقف يف طريق : "وقال اهللا تعاىل يف املزامري

ار  فقد شهد املزمور . 3"اً املستهزئني ومل جيالس اخلاطئني لكن يف ناموس الّرّب هواه، يدرس ليًال و
فال حاجة إىل اخلالص بشيء . أن االشتغال بقراءة كالم اهللا وعبادته خملِّص لصاحبه وأن طوىب له

من : وقد قال التالميذ للمسيح وسألوه. وإّال فيلزم تكذيب داود يف خربه عن اهللا تعاىل. آخر
  .4"العظيم يف ملكوت اهللا من تواضع مثل الصبيان فهو: "العظيم يف ملكوت اهللا تعاىل؟ فقال

. / قد أخرب املسيح أنه ال حاجة إىل قتل وصلب بل من تواضع هللا ومل يتكرب كفاه اهللا وخّلصه 
إن ذريته مأخوذون : "والعجب كيف حتكَّم النصارى بصّحة توبة آدم ويقولون) ب/2/91(

ب والده، وال الوالد بذنب ال آخذ الولد بذن: "وقد رووا يف بعض نبوات أنبيائهم عن اهللا". جبريرته
  طهارة الطاهر له. ولده

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، 4/6تكوين  1
  .4/15تكوين  2
3 1/1 ،2.  
  .37- 9/34، مرقس 4- 18/1مىت  4
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. }َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{: وذلك موافق لقوله تعاىل. 1"تكون وخطيئة اخلاطئ عليه تكون
والعجب كيف يثبتون عند مساع هذه القراءة وال يستغربون ]. 164: سورة األنعام، اآلية[

اؤهم منهم ما بلغوا يف أنفسهم يف جعل مثل هذا السخف قرآناً ولعمري ما بلغ أعد! ضحكاً؟
  .يتلى

يا من ذاق املوت من : "النصارى يقرؤون يف صالة الساعة التاسعة: فضيحة أخرى - 91
أجلنا يف الساعة التاسعة إليك ابتهالنا، يا من سّلم نفسه إىل اآلب ملّا عّلق على الصليب ال تغفل 

من العذراء، واحتمل املوت، ال ختّيب من خلقت بيديك واقبل من  يا َمن ِمن أجلنا ولد. عنا
ويف . 2"وال تنقض عهدك الذي عاهدت عليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والدتك الشفاعة فينا

احلمل والراعي وخمّلص العامل على  3الوالدة) أ/2/92/ (ملا رأت : "هذه الصالة يقرؤون أيضاً 
بقبوله اخلالص، وأما أحشائي فتلتهب عندما أنظر  4امل ففرحأما الع: "الصليب قالت وهي باكية

  ".إىل صلبوتك يا بين
قد بّينا ُخُلو هذه الدعوى عن الفائدة، وأن ". يا من ذاق املوت من أجلنا: "والَغّي قوهلم   

اخلالص الذي قتل ألجله مل يعرفوا له حقيقة وال وقفوا من أمره  5القتل والصلب وقع باطًال؛ إذ
  وما هو إّال عنقاء. بأ إىل الساعةعلى ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18/20سفر خزقيال  1
  .67وردت هذه القراءة يف كتاب العبادات املسيحية ص  2
  .الولدات: يف م 3
  .فقدح: يف م 4
  ).م(ليست يف  5
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ا سبَّةُ . ُيسمع به وال يُرى 1مغرب على قارئها ففيها تناقض ال  2على أن هذه القراءة مع أ
قد و . أن أّوهلا يشهد بأنه قتل وصلب وذاق املوت من أجل خالصهم: وذلك. خيفى على من تأمله
فما حاجتهم إىل التضرع إليه أال خييبهم وال يغفل عنهم وأن ". خملص العامل: "مسته أمه بزعمهم

ميدوا إليه بشفاعة والدته؟ أهم شاكون يف خالصهم بقتله وصلبه؟ أم يقولون إن األب مل يِف له 
  !!.فخسر نفسه ومل حيصل هلم خالص؟

وإسحاق ) ب/2/92/ (اهيم وال تنقض عهدك الذي عاهدت عليه إبر : "وأما قوهلم
قد قال . إذ ما عاهد إبراهيُم وإسحاُق ويعقوُب األبَ . ، فذلك غلط من النصارى"ويعقوب
َُسمَّر اليدين ". اهللا مل يره أحد قط: "املسيح

وعلى مقتضى هذه الصالة املدبرة يكون املصلوب امل
 - النصارى َها هنا أفرمي والذي غّلط . باملسامري هو األب الذي عاهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وإن الشرب . إن اليدين اليت جبلت طينة آدم هي اليت علقت على الصليب: " - من جهال سلفهم 
  .فأستغفر اهللا من حكاية أقوال هؤالء الضالل". الذي مسحت السماء هي اليت مسرت يف اخلشبة

بته وتناديه يا بين إن والدة إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب واقفة تبكي حتت خش: "وأما قوهلم
ألن حاصله . فلو مسعه بعض اجملان الّختذه من أظرف ما ميجن به". وإهلي أحشائي حترتق لصلبك

  .وخالقها هو ولدها الذي أرضعته. أن ابنها إهلها الذي ولدته
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أو . بعد يف طريانهأو طائر عظيم ي. وطائر معروف السم جمهول اجلسم. الداهية: العنقاء 1
  .154كما يف القاموس ص . من األلفاظ الدالة على غري معىن

  .سيئة: يف م 2
  اجمللد الثاين

                                    
638  |902  

=========================================  
  يف إثبات الواضح املشهود من فضائح النصارى واليهود: الباب التاسع

ال صلوات النصارى على هذا السخف يبالغون يف سرت أحواهلم وال يُعجبهم أن حيضر والشتم
  .بَِيعهم أحد غريهم

يا والدة اإلله : "النصارى يقرؤون يف صالة الغروب) أ/2/93: / (فضيحة أخرى - 92
مباركة أنت يف النساء ومبارك مثرة بطنك ألنك . العذراء أسعي يف خالصنا وافرحي يا والدة اإلله



: ويف هذه الصالة. 2"وجننا من املعاطب 1يا والدة اإلله ال تغفلي عن وسائلنا. ولدت لنا خمّلصاً 
  ".يا صابغ املسيح يوحنا اذكر مجاعتنا وّجننا"

فاإلله احلقيقي . ، اعلم أن األلوهية عندهم تكون حقيقة وتكون جمازاً "يا والدة اإلله: "قوهلم
هو املعظم يف الدين الذي يدعو إىل اهللا ويعلم الناس أوامر اهللا  واإلله اجملازي. هو اهللا اآلب عندهم
م. ويبّني هلم أحكامه   .فإن عنوا َها هنا اإلله احلقيقي سقطت مكاملتهم لبيان جنو

وإن عنوا القسم الثاين وهو اإلله الذي هو ُمعظم يف الّدين كقول اهللا يف التوراة ملوسى عليه 
وكقول داود لعلماء بين . 3"مرتمجًا وأنت تكون له إهلًا مدبّراً أخوك هارون يكون لك : "السالم

: / وكقول حبقوق النيبّ . 4"إنكم آهلة وبين العلي كلكم تدعو: أنا قالت: "إسرائيل يف املزامري
يصف نبّيًا خيرج من احلجاز . 5"إله يأيت من التيمن ومقدس من جبال فاران) "ب/2/93(

  .وصلوات اهللا عليه وسالمه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وساليفا: يف م 1
  .21، 20وردت هذه القراءة يف كتاب ترنيم ومدائح منتخبة ص  2
  .7/1خروج  3
  .82/6مزمور  4
  .3/3سفر حقبوق  5
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م إبراهيم  1أهي أُمُّ . ، ملَْ يُعلم من هي املْدعوَّة"يا والدة اإلله: "فإذا قال النصارى يف صلوا

فإنه يف . أَْم والدة موسى. 4أُمُّ إسرائيل، فإنه يف التوراة بكر اهللا 3أَمْ . اهللا 2فإنه يف التوراة عظيم
م يف املزامري آهلة؟ 6]إحدى[أَْم . 5]إله ومدبّر[: التوراة وإذا كان . 7!أمهات أصحاب داود فإ

فمن اليت دعوها لتنجيهم من املعاطب وتسعى يف . هؤالء يُْدَعون آهلة فقد صار اللفظ جممالً 
  !.خالصهم؟



ّجننا من يا يوحنا صابغ املسيح : "وقد زادوا يف هذه الصالة إهلًا سادساً، وهو يوحنا إذ قالوا
ويف دعائهم . اآلب واالبن وروح القدس واملسيح ومرمي واملعمداين: فصارت اآلهلة ستة". املعاطب

يوحنا وطلبهم النجاة منه تكذيب هلم يف دعوى اخلالص بقتل املسيح، إذ لو كانوا قد خلصوا 
م ما خلصوا و . باملسيح مل يفتقروا إىل دعاء غريه صار ما اّدعوه من وحيث احتاجوا إىل الغري دّل أ

  .املسيح خالياً عن الفائدة) أ/2/94/ (قتل 
املالئكة ميدحونك بتهليالت : "النصارى يقرؤون يف صالة النوم: فضيحة أخرى - 93   
وروح القدس مساويك يف .وابنك نظريك يف االبتداء. ألنك قبل الكّل مل تزل أيّها األب. مثلثة

  ".ثالوث واحد. الكرامة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .امرأة: يف م 1
  ".فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امسك: "12/2يشري إىل ما ورد يف سفر التكوين  2
  ).م(ليست يف  3
  ".هكذا يقول الّرّب إسرائيل ابين البكر: "4/22يشري إىل ما ورد يف سفر اخلروج  4
وهو : "4/22ورد يف سفر اخلروج  يشري إىل ما. والصواب ما أثبّته) إهلا ومدبرا(يف ص، م  5

  ".يكون لك فماً وأنت تكون له إهلاً 
  .والصواب ما أثبّته) أحد(يف ص، م  6
  ".إنكم آهلة وبنو العلي كلهم: "82/6يشري إىل ما ورد يف سفر املزامري  7
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إن املالئكة يعتقدون الثالوث الذي يقولون به فبهت قبيح وكذب صريح بـَنَـْوُه على : أما قوهلم
وإّال فمن أين علموا أن اعتقاد املالئكة ما حكوه عنهم والدليل على خترص ذلك . فاسد معتقدهم

ا شاهدة بالتوحيد وتْنزيه الباري عن الثاين والثالثعلى امل وقد . الئكة التوراة واإلجنيل واملزامري فإ
ما هذا السالم؟ فقال هلا : وقالت. إن جربيل حني خاطب مرمي وسّلم عليها ارتاعت منه: "قال لوقا
  .1"اعلمي أيب أنا جربيل الواقف قّدام اهللا جئتك أبشرك: جربيل



كر الشواهد على التوحيد مما يقضي ببطالن هذه القراءة وتبّني خترص من وقد أكثرنا من ذ 
  .أّلفها

، يدّل على حدث االبن "ألنك قبل الكّل مل تزل: "َها هنا) ب/2/94/ (ويف قول النصارى 
فإن عّرب . إذ لو كانا قدميني مل يكونا مسبوقني. عن األب يف الوجود 2والروح القدس لتأخرمها
فكيف يكون . فالصفتان قدميتان أيضاً : قلنا هلم. العلم واحلياة باالبن والروح النصارى عن صفيت

فنحن نسأهلم عن االبن . األب قبل الكل والصفة ال تتأخر عن موصوفها؟ فالقراءة على ذلك باطلة
  .3]إهلان أزليان أو خملوقان حادثان؟[والروح أمها 

وإن كانا إهلني . يتهما وأبطلوا القول بالتثليثخملوقني فقد أبطلوا القول بألوه 4فإن كانا حادثني
  .خالقني بطل أن يكون األب سابقاً هلما وفسدت هذه التالوة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30- 1/28لوقا  1
  .إذاخرمها: يف م 2
  .والصواب ما أثبّته) إهلني أزليني أو خملوقني حادثني(يف ص، م  3
  ).م(ليست يف ) فإن كانا حادثني( 4
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ا صفات للذات بل مرادهم أن اآلهلة ". ثالوثًا واحداً : "وأما قوهلم م يعتقدون أ فال تظن أ

والدليل عليه إفراد كل واحد منهم بالذكر والتعبد والسؤال كما شهدت به . الثة فقط بغري رابعث
م صفات للذات القتصروا على . الصلوات واألمانة اليت هلم والتسابيح ولو كانوا يردون ذلك إىل أ

.   - السالم عليهم  - اهللا تعاىل بالذكر كما أفرد موسى عليه السالم واألنبياء ) أ/2/95/ (إفراد 
فهل جتدون يف التوراة والنبوات للتثليث ذكرًا ألتبة؟ على أن النصارى قد عبدوا بين آدم، أال تراهم  

واملسيح هو املولود الذي ". تعالوا نسجد تعالوا نتضرع للمسيح إهلنا: "كيف يقرؤون يف الصالة
  . - عليهما السالم  - ولدته مرمي 



تبارك الّرّب إله : "صالة نصف الليل وهي الثامنة النصارى يقرؤن يف: فضيحة أخرى - 94
مبارك . جمدك القدوس فوق املسيح وفوق املتعايل إىل الدهر 1تبارك. آبائنا وفوق املتعايل إىل الدهر

فوصفوا . وكرروا هذه الفوقية يف هذه الصالة دفعات. 2"أنت فوق املسيح وفوق املتعايل إىل الدهر
وفوق َمن هو أعلى من املسيح وذلك مناقض ملا قرؤوه يف صالة النوم إذ اهللا تعاىل بأنه فوق املسيح 

فإن كان اهللا فوق ". إن املسيح نطري اهللا يف االبتداء وإن روح القدس مساويه يف الكرامة: "قالوا فيها
فال بّد ) ب/2/95. / (وإن كان املسيح نطريه بطل أن يكون فوقه. املسيح بطل قوهلم أنه نظريه

  .باألخرى 3أحد القراءتني ضرورة الوفاءمن إبطال 
أليس أقنوم الوجود وأقنوم احلياة وأقنوم العلم متساوية يف األزلية والِقَدم : مث نقول هلم
  .فما الذي خصص أحدهم بالفوقية دون اآلخرين وليس مقدماً عليهم؟. واستحقاق الربوبية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).م(ليست يف ) الصالة إىل آخر... تبارك جمد( 1
  ).34، 33ترانيم ومدائح منتخبة ص : (ورد معىن هذه القراءة يف كتاب 2
  .بالوفاء: يف م 3
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ما دونه وذلك تشويش للثالوث وإن . فإن أبيتم إّال إثبات الفوقية له عليهما فقد أثبتم أ

 2فإن التوراة واإلجنيل والنبوات شاهد هلا. بالثالوث أبطلتم هذه القراءة وال سبيل إىل إبطاهلا 1وفيتم
جّل . يح وفوق كل شيءبالصّحة؛ إذ خصصت الباري باأللوهية ووصفته بأنه املتعايل فوق املس

  .وعال وتقّدس عما يقول اجلاحدون علّواً كبرياً 
ديكم مثان صلوات قد اشتملت على الكفر والبهت والفجر وقلة احلياة وذلك أن . فهذه 

وهي جهة كان املسيح وغريه من  - ببوله فيتوجه إىل مشرق الشمس  3]مضمخاً [أحدهم يقوم 
يا من قتله اليهود : "رجًال من بين آدم فيقول يف قراءته فيناجي - األنبياء يتنكبها يف صالته 

وصلبوه، وّمسروا يديه على خشبة وتركوه على جذعة بني اللصوص حىت أسالت الشمس دمه وحىت 



ا يف يديك ارحم من خلقت . جسده) أ/2/96/ (لصق باخلشبة  برمحة املسامري اليت ّمسرت 
  ".يا اهللا 4بيديك

به زعيم قرية أو رئيس حملة لتطّري من مساعه وعّجل العقوبة  لو خوطب - حوشيتم  - وهذا 
  !.فكيف مبن يناجي بذلك إهله وربّه جل وعال؟. لقائله
  :سؤال على النصارى 

أخربونا ما الذي صنعه اهللا بيسوع حىت صار ابناً له إذ مل تقولوا بالنبوة املعروفة : نقول للنصارى
  .املّتحدة من الزوجة واململوكة؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أفيتم: يف م 1
  ).م(ليست يف  2
  .والصواب ما أثبّته) متضمخ(يف ص، م  3
  ".ارحم من خلقت بيديك: "تكرر: يف م 4
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: أبينوا لنا هل مسحه بدهن؟ فإن قالوا: قلنا. مسحه فصار مبسحه له مسيحًا وابناً : "فإن قالوا

صبيًا كنت يف غنم أيب فأخذين رّبيب : "إذ قال داود يف مزامريه. ساووا بينه وبني داود وغريه. نعم
  .1"ومسحين بدهن مسيحه

  .نفسه: يعين. 3" الشعوب على الّرّب وعلى مسيحه 2ائتمر: "آخروقال داود يف مزمور 
إن احلرب املمسوح من أوالد : "وقال اهللا تعايل يف السفر الثالث من التوراة ويسمى سفر الكهنة

وذلك مشهور عندهم فاملسيح هو . 4"هارون هو الذي يتوىل القرابني ورش الدم على زوايا املذبح
  .كاهن) ب/2/96/ (وه بوصف املمسوح فما زادوا أن وصف

اعمد إىل هارون وبنيه وخذ اللباس : قال اهللا ملوسى: "ويف اإلصحاح اخلامس من هذا السفر
وقدم هارون . املسيحني الذي ميسح به األحبار وخذ اجلماعة كلها إىل باب قبة األمد 5ودهن



 6]وامسحه[ وألبسه لباس الكهنة وكلله بأكليل من ذهب وصب على رأسه من دهن املسيحني
ارون. وقدسه   .7"ففعل موسى ذلك 

وما نراه نسج له إّال على منوال من تقدم . فما نرى املسيح له َمزِيَّة على داود وهارون يف ذلك
  .من صفوة اهللا تعاىل

وقد حكوا عن إجنيل لوقا أن جربيل بّشر مرمي بأن ولدها املسيح ابن داود جيلسه الّرّب على     
  وذلك يتقاضى أن. وميلكه على بيت يعقوب كرسي أبيه داود،

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .89/20، 23/5مزمور  1
  .أقيموا: يف م 2
  .2/2مزمور  3
  .6، 4/5الويني  4
  .وهين: يف م 5
  .والصواب ما أثبّته) ومسحه(يف ص، م  6
  ).8(سفر اخلروج اإلصحاح  7
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جربيل خيرب عن اهللا أن املسيح  - فياهللا العجب  - أفضل منه أو معه يف رتبة الفضل  1يكون

ومن كان عدّواً , عد ما بينكم وبني جربيللقد تبا. هو ابن داود، وأنتم تقولون كال ولكنه رّب داود
  .جلربيل األمني فهو ال شّك عدّو هللا رّب العاملني

ا ومسى نفسه ابنًا له: وإن قالوا وكذلك يعقوب إذ : قلنا. إمنا جعله مسيحًا وابنًا بتسمية مساه 
والبكر َأَجلُّ . 2"ابين بكري إسرائيل: "لنا عن التوراة أن اهللا تعاىل قال ملوسى) أ/2/67/ (حكيتم 

والتوراة تشهد بأن للولد األكرب سهمني يف املرياث . َقدرًا عند والده من غري البكر على ما ال خيفى
  !.هو َجدُّ املسيح وعامة األنبياء من نسله فهالّ عبدمتوه واّختذمتوه إهلاً؟ 4مث 3ولغريه سهم واحد



لئن كان اهللا قد  - فلعمري  - حسن التأديب وإن زعموا أن املسيح إمنا مسّاه اهللا ابنًا للرتبية و 
اه بغري رضاع وقوته بسوى الطعام املألوف وألبسه غري الثياب املعهودة وبعث إليه َمَلكًا يؤدبه  َغذَّ

وبني سائر الناس إن ذلك  5واختلفت املالئكة إىل بيت أُّمه لزيارته وامتثال أوامره ليخالف بينه
يف صباه ومل  6حواله على ما يعهد من الناس ومل تطهر له آيةفأما وأمره يف مجيع أ. ملوضع شبهة

فما وجه ادعاء ربوبيته . سنة على رجل من بين آدم7يتكلم يف املهد كما زعموا وال زاد أ بلغ ثالثني
  .وألوهيته؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والتصويب يف م) يكونا(يف ص  1
  .4/22خروج  2
  .17- 21/15تثنية  3
  ).م(ت يف ليس 4
  .عينه: يف م 5
  .أنه: يف م 6
  .ثالثون: يف م 7
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وخلق من الطني كهيئة الطري كما يقول فيه املسلمون  إنه تكلم يف املهد: ولو أن النصارى قالوا

  .يسرتحيون إليه ساعة وساعة) ب/2/97/ (لوجدوا شعباً 
إنه إمنا صار مسيحًا وابنًا مبعمودية يوحنا، فقد اعرتفوا بأن مرمي مل تلد االبن املسيح : وإن قالوا

تكون بنوة املسيح جمرد تسمية ال  وحينئذٍ . يف احلقيقة وإمنا هي امرأة ولدت طفًال من أطفال بين آدم
إمنا اّختذه اهللا : وإن قالوا. ويستوي حاله وحال من تـََقدَّمه يف هذه التسمية من بين إسرائيل. غري

. وعبده عبادة ال يتصور أن يبلغها أحد. طاعًة مل يطعها أحد قبله 1مسيحًا وابنًا ألنه أطاعه
سنة  2]العشرين[وذلك دون . ل وبلغ مبالغ الرجالكيف ذلك وإمنا أطاع اهللا تعاىل منذ عق: فنقول

فإذا طرحنا ِسنَّ الصيب . 3وأنتم حكيتم لنا يف التوراة أن موسى عليه السالم َعمَّر مائة وعشرين سنة



 4وإذا كان األمر كذلك فقد زادت أعمال موسى وطاعاته. كان عمر املسيح ُمخْس عمر موسى
  .وَأْرَبت على طاعة املسيح

تم لنا أن موسى َمَلك جانبًا كبريًا من األرض وقاتل اجلبابرة وجاهد العمالقة وأباد وقد حكي   
هللا أربعني يومًا وأربعني ليلة ال يذوق طعاماً ) أ/2/98/ ( 5الفراعنة وقتل عوجًا مبارزة وواصل

م وس م وتعنتهم باجلهل املركوز يف طباعهم فصرب عليهم ورفق  اسهم وابتلى خبالف قومه وكثرة تلو
فلم يهب جبارًا وإن َعُظم َقْدرُه وال نكل عن عدّو وإن . وتلقى أوامر ربّه بصدر فسيح وباع رحيب

  6وملا دنا محامه وزمه. حىت فتح الشام ودوخ البالد. تفاقم أمره
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".اهللا"زاد : يف ص 1
  .والصواب ما أثبّته) العشرون(يف ص  2
  .34/7تثنية  3
  .وطاعته: يف م 4
  ).من:(زاد: يف م 5
  .ليس يف م 6
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يوشع بن نون يفتح باقي بالد الشام : هتقدم إىل خادم كان له يقال ل. من املقدور زمامه

وأفاض عليه من فاضل مهته وصحيح عزمته ما َشدَّد شكيمته وأَيَّد حنيزته فقاتل أربعة وعشرين َمِلكاً 
وأنتم . وهذه عبادات مل يتفق للمسيح عليهما السالم مع نزول سنه. وأبادهم عن جديد األرض

احللم إىل أن ناهز الثالثني مشتغًال بتعلم التوراة واقتباس أخربمتونا يف اإلجنيل أن املسيح كان مذ بلغ 
فقد كذبتم يف . العلم من أتباع موسى فلم يكن ُحيَاِرب وال ُحيَاَرب وال امتحن مبا امتحن به موسى

  .إنه اّختذ ابناً لتقدمه يف الطاعات على غريه) ب/2/98/ (قولكم 
قال داود عليه السالم متنبئًا على . فهموكيف تستقيم لكم هذه الدعوى واملزامري تشهد خبال

فشبه املسيح . 1"أقَسم الّرّب وال يكذب إنك أنت الكاهن املؤّيد تشبه مملكي صادق: "املسيح



. برجل كاهن كان يف زمن إبراهيم اخلليل وأقصى درجات الشبه أن يساوي املشبه به يف الفضل
 - عيلهما السالم  - جة إبراهيم وموسى وهذا الكالم من داود يفضي باحنطاط درجة املسيح عن در 

إذ ال خالف بني أهل الكتاب أن إبراهيم وموسى أفضل من ملكي صادق هذا الذي ُشبه به 
  .املسيح فاعلم ذلك

: قلنا - . واألعمال بالنيات - من النية ما مل يكن ملوسى وال غريه  2]له[إنه كان : وإن قالوا
فبماذا كنتم . سى كانت أعظم وقصده كان أمت وأفخمبل نية مو : لو عكس عليكم األمر وقيل لكم

جتيبون؟ فإن من كان له من أنواع العبادات والُقربات ما وصفنا فهو أحق بأن يقال إن نيته أعظم 
النصارى به يف بنوة املسيح واستوت حاله ) أ/2/99/ (من نية غريه فقد بطل مجيع ما متسك 
  .نوةوحال أحبار بين إسرائيل يف املسيحية والب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .110/4مزمور  1
  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 2
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وحنن واحلمد هللا أسلم . أوردنا ما أوردنا من ذلك كسرًا حلجج النصارى وهدمًا ألباطيلهم وإمنا

  .اهـ. قلوباً ألنبياء اهللا وأحسن قوًال منهم وأمجل اعتقاداً صلوات اهللا عليهم أمجعني
  اجمللد الثاين
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  يف البشائر اإلهلّية بالعّزة احملّمديّة: لباب العاشر 
  :يف البشائر اإلهلية بالعّزة احملّمدية 



ما نصت عليه األنبياء من لدن إبراهيم إىل : نذكر يف القسم األّول: وتشتمل على قسمني 
مما يشهد بنبوة حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيّقق رسالته وأنه  - عليهم السالم  - املسيح 

فلو مل يبعث حمّمد صلى اهللا عليه وسلم الختلفت أقوال . عليه السالم أفضل الّنبّيني واملرسلني
م باإلبطال م وعكَّر ذلك على نبوا يف  - عليهم السالم  - وقد بالغوا . األنبياء وُردَّت شهادا

) ب/2/99/ (على امسه ونعته وحليته وذكر أرضه وبلده ومجيل سريته وصالح أمته التنصيص 
  .وأن دعوته تدوم إىل قيام القيامة. وسعادة ملته وأنه من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل الرمحن

ر فيه ما جاء من اآليات البّينات واخلوارق الباهرات مما تضّمنه الكتاب العزيز : والقسم الثاين 
ملت عليه السنة الطاهرة فأوجب اهللا به احلجة وأنار احملجة وأقام منار األبرار وحمى بذلك آثار واشت

  .1ولتقع البداءة مبا يف التوراة من ذلك. الكفار
  :البشرى األوىل -  

إن يف هذا : إن اهللا تعاىل قال إلبراهيم: "قالت التوراة يف الفصل العاشر من السفر األّول منها
  2ليت: فقال إبراهيم. ك ولد امسه إسحاقالعام يولد ل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد حرصت على تتبع مواطن ذكر هذه البشارات يف كتب األديان اليت أّلفها العلماء  1
وخاصة العلماء الذين كانوا من أهل الكتاب وهداهم اهللا إىل اإلسالم ذلك لتمكنهم من . املسلمون

ذه البشارات يعترب حجة على من . ومعرفتهم اجليدة مبعانيهالغة التوراة واإلجنيل  فاستشهادهم 
  .يعتقدون قدسية تلك الكتب

  .كيت: يف م 2
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قد استجبت لك يف إمساعيل وإين : فقال اهللا تعاىل. إمساعيل هذا حيىي بني يديك ميجدك 
ه ألمة كبرية وأعطيه شعبًا جليًال وسيلد  أباركه وأَُميِّنه وأعظمه جّدًا ِجّدًا مبا قد استجبت فيه وُأصريِّ

  .1"اثين عشر عظيماً 



يكن يف ذرية إمساعيل َمْن ظهرت  قد علم املوالف واملخالف واملوافق واملفارق أنه مل: قلت 
ومنت أمته وأعطي الشعب اجلليل سوى حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه ) أ/2/100/ (بركته 
ا 2فلقد ملئوا األرض برحبها. وسلم ودوخوا اآلفاق وأربوا يف العدد . وطبقوا من شرق الدنيا إىل غر

وهذا بالغ يف . مّر األيام إّال مناًء وكثرةً ال يزدادون على  - واحلمد هللا  - وهم . على أوالد إسحاق
وناهيك مبن يصفه اهللا بالعظم . شرف إمساعيل إذ فخر الولد يكسب الوالد فخراً ويرفعه دنيا وأخرى

والربكة واليمن واجلالله وبأقل من هذه الوعود يثبت الفضل على سائر املخلوقات؛ إذ اليسري من اهللا 
  .منهعظيم والعظيم منه فال شيء أعظم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الدين والدولة ص : (وقد وردت هذه البشارة يف املراجع اآلتية. 20- 17/15تكوين  1
، للمهتدي 116- 115إفحام اليهود ص . ، للمهتدي إىل اإلسالم علي بن ربن الطربي131

. للماوردي ،198، البن تيمية، أعالم النبوة ص 3/331اجلواب الصحيح . السموأل املغريب
، للقرايف، اإلعالم مبا يف دين 163، البن القيم، األجوبة الفاخرة ص 115هداية احليارى ص 

، أليب عبيدة 217، للقرطيب، مقامع هامات الصلبان ص 265النصارى من الفساد واألهوام ص 
ناجيل ، لرمحة اهللا اهلندي، وحمّمد رسول اهللا هكذا بشرت به األ517اخلزرجي، إظهار احلّق ص 

، للمهتدي بشرى زخارى ميخائيل، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل والقرآن 64ص 
  ).، للمهتدي إبراهيم خليل أمحد36ص 

الّنّص العربي للّنّص السابق  - الذي كان من أحبار اليهود فأسلم  - وقد ذكر السموأل 
". أونوا وهفريثي أوثو وِهْز بيثي أوثو مباد مادوليشماعيل مشعيَتَخا َهينِّ يربْخىت : "كاآليت  17/19

. إذا عددنا حساب حروفها باجلمل كان اثنني وتسعني) مباد ماد(فهذه الكلمة : مث قال السموأل
. هـ10فإنه أيضًا اثنان وتسعون . صلى اهللا عليه وسلم) حمّمد(وذلك عدد حساب حروف اسم 

= أ+40=م) مباد(عدد كلمة ، 47=4=د +1=أ+40=م+2=ب: وتوضيح كالمه كاآليت
وهو عدد حروف . 92=45- 47:وجمموع تلك احلروف). ماد(عدد كلمة  45=4=د+1=أ

، وقد نقله القرطيب يف اإلعالم ص 92: =، اجملموع4=د+40=م+8=ح+40=م) حمّمد(اسم 
: يف كتابه - الذي كان من أحبار اليهود فأسلم  - وذكره أيضًا عبد السالم . 266، 265

  ).518إظهار احلّق ص : ر). (اديةالرسالة اهل(
  ).بر حربا: (يف م 2
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  :البشرى الثّانية -  
. إن امللك ظهر هلاجر وقد فارقت ساره: "لسفر األّولقالت التوراة يف الفصل الّتاسع من ا 

ارجعي فإين سأكثر : فقال يا هاجر ِمن أين أقبلت؟ وإىل أين تريدين؟ فلما شرحت له احلال قال
ذريّتك وزرعك حىت ال حيصون وها أنت حتبلني وتلدين ابنًا تسمينه إمساعيل، ألن اهللا قد مسع 

وتكون يده فوق اجلميع . 2ون وحشي الناسوولدك يك) ب/2/100. / (وخضوعك 1تذللك
  .3"ويكون مسكنه على ختوم مجيع إخوته. ويد الكل به

ا هاجر على لسان ملكه وأخربها أنه جاعل يد ابنها العليا ويد   فهذه بشارة شافه اهللا تعاىل 
  .ومل تتم هذه البشرى إّال مببعث حمّمد صلى اهللا عليه وسلم. من سواه السفلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نداءك: يف م 1
ويبّني لنا ". وهو يكون َعْري الناس: "، كاآليت131وردت العبارة يف الدين والدولة ص  2

وسوف يصبح إمساعيل ذا ذرية  : "املهتدي عبد األحد داود أن العبارة حمرفة وتصحيحها كاآليت
: من الفعل) وفري أو كثري: (اليت تعينلقد قام املسيحيون برتمجة نفس هذه الكلمة : ويقول". كثرية

)PARA (الذي يرادفه بالعربية لفظ) :ترمجوها إىل معىن مغاير حلقيقة اللفظ أال وهو) وفري :
أليس من العار والكفر أن ينعت إمساعيل باحلمار املتوحش وهو النيب الذي  !) احلمار الوحشي؟(

  !!".د؟بصاحب الذرية اخلصية الكثرية العد(كرمه اهللا فنعته 
، وأعالم النبوة ص 131هذه البشارة يف الدين والدولة ص : ر. (12- 16/7تكوين  3
، للمهتدي عبد اهللا 258، للماوردي، حتفة األريب يف الّرّد على أهل الصليب ص 197

، 164، األجوبة الفاخرة ص 114، وهداية احليارى ص 3/305الرتمجان، اجلواب الصحيح 
، 60، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم يف الكتاب املقدس ص266، ص 217مقامع هامات ص 

  ).64، للمهتدي الربوفسور عبد األحد داود، حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 61
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  :1البشرى الثّالثة -  
إين جاعل : قال اهللا إلبراهيم: "قالت التوراة يف الفصل الثالث عشر من السفر األّول أيضاً  

  .2"ابنك إمساعيل ألمة عظيمة ألنه من زرعك
  :البشرى الرّابعة -   
وجتلى .3 من سيناأقبل اهللا: قال موسى: "قالت التوراة يف الفصل العشرين من السفر اخلامس 

  .4"معه ربوات األطهار عن ميينه. وظهر من جبال فاران. من ساعري
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الثالث: يف م 1
ألنه بإسحاق يدعى لك نسل وابن ...قال اهللا إلبراهيم: "، كاآليت13، 21/12تكوين  2

وهذا من . ة هو إمساعيل عليه السالماملراد بابن اجلاري". اجلارية أيضًا سأجعله أمة ألنه نسلك
م وتثبيت نظرة احلقد االحتقار إىل ذرية إمساعيل عليه السالم واعتبارهم . حتريف أهل الكتاب لتورا

  :، وفيه31- 4/21ويؤكد لك ما ورد يف رسالة بولس إىل غالطية . أبناء اجلارية
إذًا أيّها . جلارية مع ابن احلرةكن ماذا يقول الكتاب اطرد اجلارية وابنها ألنه ال يرث ابن ا"

، واجلواب 132البشارة يف الدين والدولة ص : ر. (اهـ". اإلخوة لسنا أوالد جارية بل أوالد احلرة
، حمّمد رسول اهللا 165، األجوبة الفاخرة ص 114، وهداية احليارى ص 3/311الصحيح 

  ).64صلى اهللا عليه وسلم 
  .الواو ساقطة: يف م 3
اهللا جاء : "كاآليت  3/3وقد تكرر معىن هذه البشارة يف سفر حقبوق . 3- 33/1تثنية  4

جالله غطى السماوات واألرض أمتالت من تسبيحه . من تيمان والقدوس من جبال فاران، ساله
  ".وكان ملعان كالنور

، 203، اإلعالم مبناقب اإلسالم ص 138وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص 
، البن حزم، اجلواب الصحيح 8/194، الفصل يف امللل والنحل 199ص  للعامري، أعالم النبوة

، 118، إفحام اليهود ص 165، األجوبة الفاخرة ص 112، وهداية احليارى ص 3/212
، 517، إظهار احلق ص 216، مقامع هامات ص 265، حتفة األريب ص 264اإلعالم ص 



، 346انية يف فضيحة امللة النصرانية ص ، النصيحة اإلمي63حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
،عبد األحد، حمّمد رسول اهللا 32للمهتدي نصر بن حيىي املتطبب، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 

  ).، إبراهيم خليل67- 65، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 63ص
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وكان املسيح . هو جبل اخلليل بالشام 2وساعري. اجلبل الذي كلم اهللا فيه موسى 1فسيناء 
جبل بين هاشم الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتحنث  3وفاران. يتعبد فيه ويناجي ربّه

بزيادة على موسى ) أ/2/101/ (خصت التوراة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم  وقد. 4فيه ويتعبد
وذلك كناية عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ". معه ربوات األطهار عن ميينه: "وعيسى، فقالت

اجلماعات من األكابر واملعظمني يف الدين على مذهب تسمية العظيم : عليه وسلم يعين بالربوات
كما قال فولس . لفساد التعبري وسوء الرتمجة) أرباباً (الّرّب ربوات ومل يقولوا فجمعوا ". رباً "القدر 
  .يريد بالد العرب. 5"إن جبل فاران مّتصل ببالد أرابيا: "مفسرهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
: وهناك رأيان يف موقعه. أو حوريب اسم جبل واقع يف شبه جزيرة سيناء جنوباً : سيناء 1

، املوسوعة 498قاموس ص : ر. (أنه جبل موسى: واآلخر. ه جبل سربال يف واد فريانأحدمها أن
  ).1057امليسرة ص 

جبال ممتدة يف اجلهة الشرقية من وادي عربة من البحر امليت إىل خليج العقبة : ساعري 2
بني قرية يعارمي وبيت . ويطلق على جبل يف أرض يهوذا. مسيت كذلك نسبة إىل سعري احلوري

  ).، للبستاين9/623، دائرة املعارف 466قاموس ص : ر. (مشس
اسم أحد ) فاران(إن : وقيل. من أمساء مكة أو جبال احلجاز. كلمة عربانية معربة: فاران 3

معجم : ر. (فجعلوا الفاران احلجاز. العمالقة السبعة الذين اقتسموا األرض
  ).265األريب ص ،حتفة346،ياقوت احلموي،النصيحة اإلميانية ص4/225البلدان

. وعلى هذا فيكون ذكر اجلبال الثالثة حقاً : "قال شيخ اإلسالم يف تعليقه على البشارة السابقة
جبل حراء الذي ليس حول مكة، جبل أعلى منه، ومنه كان نزول أّول الوحي على النّيب صلى اهللا 



وذلك . ألف جبلإن مبكة اثين عشر : وحوله من اجلبال جبال كثرية حىت قد قيل. عليه وسلم
وال ميكن ). برية فاران(املكان يسمى فاران إىل هذا اليوم والربية اليت بني مكة وطور سيناء تسمى 

: ر". (نزل كتاب يف شيء من تلك األرض وال بعث نيب - بعد املسيح  - أحد أن يّدعي أنه 
  .3/301اجلواب 
َوالتِِّني َوالزَّيـُْتوِن َوُطوِر {: ل سورةذكر هذه النبوات الثالثة يف هذه البشارة نظري ذكرها يف أوّ  4

  ).114، 113للتوسع يف ذلك هداية احليارى ص : ر. (}ِسيِنَني َوَهَذا اْلبَـَلِد األِمنيِ 
ولكن ورد يف رسالة بولس إىل غالطية . مل أقف يف رسائل بولس على ما نقله املؤلِّف 5

  ".ألن هاجر جبل سيناء يف العربية: "، الّنّص اآليت4/25
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: ألن الربوات اجلماعات واحدها. وحيتمل أن يكون أراد بالربوات مجاعة املالئكة وهو األقرب 
. 1"الّرّب ناصري ال أخاف من ربوات الشعوب احمليطني ِيبَ : "املزمور الثالث قال داود يف. ربوة

فيكون ذلك كناية عن تأييد اهللا نبّيه حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وباملالئكة يف حروبه وغزواته 
ا وتعلم الرمي: "ويف التوراة. وترددهم إليه بالوحي والتـَّْنزِيل   .2"إن إمساعيل سكن برية فاران ونشأ 

وذلك كّله مبكة وإذا كان ذلك كذلك، فلم يأت من جبال فاران من دعا إىل اهللا وأظهر  
ج لألمم الطريق  املستقيم ومهد ) ب/2/101/ (أحكامه ونشر أعالمه وشرع الدين القومي و

احلاج وعّمر األندية وعمر رؤس اجلبال وبطون األودية بالتلبية سوى حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم

  :البشرى اخلامسة -   
يا موسى إين سأقيم لبين إسرائيل : "قالت التوراة يف الفصل احلادي عشر من السفر اخلامس 

م والذي ال يقبل قول ذلك النيب . ويقول هلم ما آمره به. أجعل كالمي يف فيه. مثلك. نبّيا من إخو
  .3"الذي يتكلم بامسي أنا أنتقم منه ومن سبطه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6، 3/5املزمور  1



ومما يؤّكد أن مسكن إمساعيل عليه السالم وذريته من بعه يف جزيرة العرب . 21/2تكوين  2
ومات إمساعيل وانضم إىل قومه : "18، 25/17ويف أرض احلجاز خاصة ما ورد يف تكوين 
إن حويلة من أبناء : "ابوقد ورد يف قاموس الكت". وسكنوا من حويلة إىل شور اليت أمام مصر

، 29، 10/7تكوين : ر". (يقظان وقد سكنوا جبهة اليمن واحلجاز ينب اليمن وأشور أمام مصر
  ).939، 467، 329، قاموس ص 30

، إفحام اليهود ص 137وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص . 19، 18/18تثنية  3
، األعالم 109داية احليارى ص ، ه198، أعالم النبوة ص 202، اإلعالم مبناقب ص 111

، حتفة األريب ص 164، األجوبة الفاخرة ص 214، مقامع هامات الصلبان ص 263ص 
، 67، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 64، حمّمد رسول اهللا ص 508، إظهار احلّق ص 260
ص  ، عبد األحد، االنتصارات اإلسالمية31، إبراهيم خليل، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 68

  .، جنم الدين البغدادي الطويف121، 120
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واعلم أن . واضحة هذه آثار النقمة على من فارقه الئحة وآثار النعمة على من وافقه: قلت 
إخوة بين إسرائيل هم ولد إمساعيل وال جيوز أن يكون هذا النّيب املذكور من بين إسرائيل ألبتة ألن 

ومل يبعث من بين إسرائيل نيب مثل موسى جاء بكتاب منَـزَّل ". نيب مثلك: "اهللا تعاىل يقول ملوسى
إمساعيل من ميكن تْنزِيل هذا فوجب أن يكون من ولد إمساعيل ومل يقم من ولد . 1وشرع مبتدأ

فلو مل يبعث حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ألخلفته أقوال التوراة . رسول اهللا 2الوعد احلّق عليه سوى
... / وخرب اهللا تعاىل حماشا عن اخللف بل  قوله احلّق ووعده الصدق سبحانه وتعاىل - 
  ).أ/2/102(

  :البشرى الّسادسة -  
. ال تطيعوا العرافني وال املنّجمني: قال موسى لبين إسرائيل: "قالت التوراة يف هذا السفر 

  .3"فسيقيم لكم الّرّب نبّياً من أخوتكم مثلي، فأطيعوا ذلك النيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



ذكر الشيخ رمحة اهلندي عشرين وجهًا يف املماثلة بني نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم  1
  ).512إظهار احلّق ص : ر. (وموس عليه السالم

  .ليست يف م 2
، واإلعالم مبناقب 137وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص.15، 18/14تثنية 3

  .115،هداية احليارى ص164، األجوبةالفاخرة ص111،إفحام اليهود ص203ص
ا يف نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وليست يف  املسيح ومما يؤّكد هذه البشارة واليت قبلها وأ

فتوبوا وارجعوا لتمحى : "24- 3/19وال غريه من األنبياء قول بطرس يف سفر أعمال الرسل 
خطاياكم لكي تأيت أوقات الفرح من وجه الّرّب ويرسل يسوع املبشر به لكم قبل الذي ينبغي أن 

فإن . نذ الدهرالسماء تقبله إىل أزمنه رد كّل شيء اليت تكلم عنها اهللا بفم مجيع أنبيائه القديسني م
إن نبّينا مثلي سيقيم لكم الّرّب إهلكم من إخوتكم له تسمعون يف كّل ما : موسى قال لآلباء

يكلمكم به ويكون أن كّل نفس ال تسمع لذلك النيب تباد من الشعب ومجيع األنبياء أيضًا من 
ذه األيام من بطرس احلواري فهذا القول ". صموئيل فما بعده مجيع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا 

م قد  - املعظم عند النصارى  فيه التصريح بأن النيب اآليت ليس هو املسيح وال غريه من األنبياء؛ أل
م من بين إسرائيل وليس أحد منهم يشبه موسى . فال يعقل أن يكون واحدًا منهم. بشروا به وأل

ل املنصف منهم أن يقّر بالنيب فقد وجب على العاق. عليه السالم يف سريته وإتيانه بشريعة جديدة
  .املبشَّر به بأنه حمّمد صلى اهللا عليه وسلم الذي تنطبق عليه أوصاف هذه البشارة متاماً 
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أو يوشع خادمه . فلعّل هذا املوعود به بنو إسرائيل هو هارون أخو موسى ووزيره: فإن قيل 
  .ومشريه
وأما . إذ قد أخربت أن هارون تويف يف حياة موسى وعاش موسى بعده. التوراة تأىب ذلك: قلنا 

م: "يوشع بن نون فهو من بين إسرائيل واهللا تعاىل يقول والتوراة . أنفسهمومل يقل من ". من إخو
ومات موسى فكان : "سدت هذا الباب فقالت يف آخر ورقة فيها من السفر اخلامس 1أيضًا قد

بنو إسرائيل يسمعون من يوشع ويطيعونه ومل يقع من بين إسرائيل بعد موسى مثل موسى الذي 



للنبوة قبل  مث هارون ويوشع قد كانا أقيما. 2"عرف اهللا وجهًا ِقَبل وجه وصنع اآليات والعجائب
  .صدور هذا اخلطاب من اهللا

وأنه ما . أما اليهود فهو عندهم كذَّاب أِشر. وال يصّح أن يـُنَـزَّل على املسيح بإمجاع األمم 
النصارى فهم يزعمون أنه الّرّب الذي بعث ) ب/2/102/ (وأما . أحيا ميتًا قط وال أبرأ أبرص

إن املسيح : فإن رجعوا القهقري وقالوا. ن العاملاألنبياء وأرسل الرسل وأنه الذي خلق اخللق وأتق
وأما املسلمون فاملسيح عندهم نيب كرمي غري أنه من . مثل موسى فقد تناقض قوهلم وخبطوا عشوى

م: "بين إسرائيل واهللا تعاىل يقول فبطل أن يكون املسيح أو غريه . ومل يقل من أنفسهم" من إخو
  .3وسلم ضرورة الوفاء بقول اهللا تعاىلوتعّني أن يكون حمّمد صلى اهللا عليه 

  :البشرى الّسابعة -   
ملا حضرت إسرائيل الوفاة وهو مبصر عند يوسف دعا أوالده فحضروا بني يديه : "قالت التوراة

  فباركهم واحداً واِحداً ودعا هلم وملا انتهت النوبة إىل ابنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م(ليست يف  1
  .12- 34/5تثنية  2
  .138تعليق املؤلِّف على البشارة نقله من كتاب الدين والدولة ص  3
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حىت يأيت  2]نبّيًا مرسالً [وأفخاذه  1]ِلكًا ُمسلَّطاً مَ [ال يعدم سبط يهوذا : يهوذا قال فيه 

  .3"الذي هلالكل
  .وإمنا عىن بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبت ذلك فيما تقدم فهذه 
ا اهللا عن التحريف ومحاها عن التغيري والتصحيف   سبع بشائر من التوراة باقية خالدة قد صا

ن وضر اهلموم وإجناب عن القلب غيوم الغموم حىت تطهر م 4اخلاطر) أ/2/203/ (ولو غسل 
النفس ويضيء احلّس ويصفوا دهن الذهن لتوسعت يف استخراج مجيع ما يف التوراة من أعالم نبّينا 

  .حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ويف هذا القدر بالغ وكفاية



  :البشرى الثّامنة -  
ًا جديداً، وليفرح باخلالق من اصطفى اهللا له سبحوا اهللا تسبيح: "من مزامري داود يف مزمور له 

يسبحونه على مضاجعهم، ويكربون اهللا . النصر وسدد الصاحلني منهم بالكرامة 5أمته وأعطاه
م من األمم الذين ال يعبدونه   .6"بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذوات شفرتني لينتقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) ملك مسلط(ويف ص . مسلك: يف م 1
  .والصواب ما أثبّته) نيب مرسل(يف ص، م  2
. ، وقد سبق تفسري هذه البشارة والتعليق عليها12- 49/1ورد الّنّص يف سفر التكوين  3

. ، عبد األحد84- 77وقد وردت البشارة يف حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص ). 298: ص: ر(
السقا على كتاب . ، مقدمة تعليق د519، 518احلّق ص ، إظهار 164األجوبة الفاخرة ص 

  ).5، 4، حمّمد نّيب اإلسالم للطهطاوي ص 32، 31اإلعالم ص 
  ).اخلاضر: (يف م 4
  ).اهللا(زاد : يف م 5
، وأعالم النبوة ص 142، وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص 9- 149/1مزمور  6
، 170، األجوبة الفاخرة ص 143 ، هداية احليارى ص3/315، اجلواب الصحيح 210

  .525، إظهار احلّق ص 218، ومقامع هامات ص 266واإلعالم ص 
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إشارة إىل ما يفعله احلجيج من التلبية وهذه كلها " أصوات مرتفعةيكربون اهللا ب: "وقوله 
  .1صفات النّيب حمّمد وأمته

  :البشرى الّتاسعة -   
فتقلد أيّها اجلبار . من أجل هذه بارك اهللا عليك إىل األبد: "قال داود النيب عليه السالم 

فإن ناموسك . ت التألهالسيف ألن البهاء لوجهك واحلمد الغالب عليك، اركب كلمة احلّق ومس
يبة ميينك  ليس . 2"وسهامك مسنونة واألمم خيرون حتتك) ب/2/103/ (وشرائعك مقرونة 



 3متقلد السيف من األنبياء بعد داود سوى نبّينا عليه السالم وهو الذي َخرَّت األمم حتته وقرنت
نصرت : "ى اهللا عليه وسلموتصديقه قوله صل. فإما القبول وإما اجلزية وإما السيف. شرائعه باهليبة

  .4"بالرعب
ال ميتنع أن يكون النّيب جبارًا على الكافرين رحيماً : قلنا. مساه املزمور جباراً : فإن قالوا

ُْؤِمِنَني َأِعزًَّة َعَلى الَكاِفرِين{: كقوله تعاىل. باملؤمنني
]. 54: سورة املائدة، اآلية. [}أَِذلًَّة َعَلى امل

  وقد شهد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن هذه الصفات إمنا تنطبق على حمّمد : "قال اإلمام ابن تيمية معّلقًا على هذه البشارة 1

م للصلوات اخلمس . صلى اهللا عليه وسلم وأمته م املرتفعة يف أذا فهم الذين يكربون اهللا بأصوا
ألحد من األمم ال أهل وليس هذا . وعلى األماكن العالية يف احلج ويف عيد الفطر وعيد النحر

بأيديهم : "وقوله. الكتاب وال غريهم سواهم فإن اليهود جيمعون الناس بالبوق والنصارى بالناقوس
ا البالد وهي إىل اليوم معروفة هلم" سيوف ذات شفرتني . فهي السيوف العربية اليت فتح الصحابة 

ن اهللا قيامًا وقعودًا وعلى نعت للمؤمنني الذين يذكرو : هو" يسبحون على مضاجعهم: "وقوله
م ، هداية احليارى ص 318- 3/315اجلواب الصحيح : ر. (بتصرف بسيط. اهـ". جنو
143 ،144.(  
، 139، وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص 5- 45/2ذكر الّنّص يف املزمور  2

، مقامع هامات ص 267، واإلعالم ص 145، وهداية احليارى ص 3/318واجلواب الصحيح 
، وقد أفاض وأجاد الشيخ رمحة اهللا يف حتليل هذه البشارة 521، 520، إظهار احلق ص 219

فمن أراد التوسع فعليه مراجعة  . ومطابقة الصفات الواردة فيها لنبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم
  .كالمه يف إظهار احلقّ 

  .وقونت: يف م 3
عن جابر رضي اهللا عنه، ). 1/453فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري يف كتاب التيمم 4
  ).، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه2/412، وأمحد يف مسنده 2/164وملسم 
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إن : وقال. لنبوة صرحيًا إذ أخرب أن له ناموسًا وشرائع كنواميس األنبياء وشرائعهماملزمور له با 

  .دينه يظهر على كّل دين فلم ُخيْرم ما أخرب به
  :البشرى العاشرة -  
إن ربّنا عظيم حممود جّداً، ويف قرية إهلنا قدوس، وحمّمد قد َعمَّ : "قال داود يف مزمور له 

  .1"األرض كلها فرحاً 
وأخرب أن كلمته تُعم أهل . ّص داود على اسم حمّمد وبلده ومساه قرية اهللا تعاىلفقد ن 
  .2األرض
  :البشرى احلادية عشرة -   
  .3"إكليًال حمموداً ) أ/2/104/ (إن اهللا أظهر من صهيون : "قال داود يف مزمور له 
ه وسلم فهو فهذا داود قد أكثر يف مزامريه من ذكر سيدنا حمّمد رسول اهللا صلى اهللا علي 

. يشري إىل أنه رئيس األنبياء عليهم السالم 4)إكليل(ووصف داود له بأنه . حممود وأمحد واحملمود
  .إذ اإلكليل هو الذي جيعل على الرأس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
جبل . عظيم هو الّرّب، ومحيد جّداً يف مدينة إهلنا: "كاآليت  2، 48/1ورد الّنّص يف مزمور  1

". فرح أقاصي الشمال مدينة امللك العظيم. فرح كّل األرض جبل صهيون. سه مجيل االرتفاعقد
  ...".مهوب هو على كل اآلهلة. ألن الّرّب عظيم ومحيد جّداً : "، ونّصه66/4وكذلك يف مزمور 

، 3/319، واجلواب الصحيح 139وأّما نّص ما ذكره املؤلِّف فقد ورد يف الدين والدولة ص 
، واملعىن بني النصني واحد وواضع أيضًا يف 171، األجوبة الفاخرة ص 147يارى ص هداية احل

  .معىن اسم نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم
فقد جاء يف احلديث عنه صلى اهللا عليه . وهذا مما أخرب به نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 2

ا: "وسلم أنه قال ، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل إن اهللا زوى يل األرض مشارقها ومغار
  .4/2215، ومسلم 5/278أخرجه أمحد ". منها

من صهيون كمال اجلمال اهللا أشرق يأيت إهلنا وال : "ما نّصه 50/2ورد يف مزمور  3
  ".يصمت

، 210، أعالم النبوة ص 140وقد ورد الّنّص الذي ذكره املؤّلف يف الدين والدولة ص 
  .267عالم ص ، واإل146هداية احليارى ص 



  .والصواب ما أثبّته) إكليالً (يف ص، م  4
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  :البشرى الثّانية عشرة -  
ولتسبح سكان . ولتصر أرض قيدار مروجاً . لبوادي وقراهالرتتاح ا: "قال داود يف مزمور 

  .1"ويهتفوا من قلل اجلبال حبمد الّرّب ويذيعوا تسابيحه يف اجلزائر. الكهوف
سوى ابن إمساعيل جّد  2ومن قيدار!   فليت شعري ملن  البوادي من األمم سوى أمة حمّمد؟ 

  !.لل اجلبال سوى العرب؟وَمْن سكن الكهوف وق!. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
  :البشرى الثّالثة عشرة -   
وجيوز من البحر إىل البحر : "يف صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال داود يف مزمور له 

ار إىل منقطع األرض وتلحس أعداؤه الرتاب وتسجد له . ختر أهل اجلزائر بني يديه. ومن لدن األ
وخيلص املضطر البائس ممن هو . واالنقياد) ب/2/104/ ( وتدين له األمم بالطاعة. ملوك الفرس
ويرأف باملساكني والضعفاء وُيصلَّى عليه ويبارك يف  . وينقذ الضعيف الذي ال ناصر له. أقوى منه
  .3"كّل حني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
قد و . ، وليس يف مزمور داود كما ذكر املؤّلف12، 42/11ورد الّنّص يف سفر أشعيا  1

، 3/322، اجلواب الّصحيح 202، أعالم النبوة ص 143وردت البشارة يف الدين والدولة ص 
، مقامع هامات ص 273، اإلعالم ص 171، األجوبة الفاخرة ص 147هداية احليارى ص 

  .526، إظهار احلّق ص 225
يف سفر وهو ابن إمساعيل الثاين بنّص التوراة ". قدير أو أسود: "سام سامي معناه: قيدار 2

وهذه أمساء بين إمساعيل بأمسائهم حسب مواليدهم، نبايوت بكر . "18- 25/12التكوين 
: ر. (قيدار: وهو أب ألشهر قبائل العرب وتسمى بالدهم أيضاص..." إمساعيل، وقيدار وأدبئيل

  ).751قاموس ص 



ي وميلك من البحر إىل البحر ومن النهر إىل أقاص: "ونّصه كاآليت. 15- 72/8مزمور  3
ملوك . ملوك ترشيش اجلزائر يرسلون تقدمه. وأعداؤه يلحسون الرتاب.أمامه جتثو أهل الربية. األرض

ألنه ينجي الفقري املستغيث . كّل األمم تتعبد له. ويسجد له كّل امللوك. شبا وسباء يقدمون هدية
ظلم واخلطف، واملسكني إذ ال معني له، يشفق على املسكني والبائس، وخيلص أنفس الفقراء من ال

يفدي أنفسهم ويكرم دمهم يف عينيه ويعيش ويعطيه من ذهب شبًا ويصلي ألجله دائمًا اليوم كله 
وبني نص املؤلِّف الذي ذكره علماؤنا . ويالحظ الفرق بني الّنّص املوجود حاليًا يف املزامري". يباركه

ألسفارهم حماولة منهم لطمس وإن االختالف بني الّنّصني يرجع إىل حتريف أهل الكتاب . يف كتبهم
  .احلّق بالبشارات الورادة يف نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

، أعالم النبوة ص 276، 275، وحتفة األريب ص 140البشارة يف الدين والدولة ص : ر(
، مقامع 267، اإلعالم ص 146هداية احليارى ص / 3/322، اجلواب الّصحيح 210

  ).171خرة ص ، األجوبة الفا219هامات ص 
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وهذه صفات حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقد جرت امللوك بني يدي أصحابه،  
  .1س والروم، ودانت له وألمته األمم وحلسوا الرتاب وُصلِّي عليه على توايل األياموأسروا ملوك الفر 

  :البشرى الرّابعة عشرة -  
. دامت شكاييت، ونزلت يف مساكن قيدان: "قال داود يف مزمور تنبأ به على نبّينا عليه السالم 

. 2"كانوا حياربونينوكثريًا ثوت نفسي مع الذين يغضون السلم، وبالسلم كنت أتكلم فيهم وهم  
وإّال فمىت فارق داود البيت املقدس ونزل . هو رسول اهللا) ماسكن قيدار(فهذا تنويه بأن الساكن 

  !.مبكة يف منازل قيدار ابن إمساعيل؟
  :البشرى اخلامسة عشرة -   

/ قال داود يف مزموره تنبأ به على كثرة أمة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ودوام شرعه إىل األبد 
  مثاره مثل الزروع الكثرية على وجه األرض: "ووجوب النبوة له قبل خلق العامل) أ/2/205(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



وحلس أعداؤه الرتاب، وأتته ملوك اليمني بالقرابني إىل النّيب صلى اهللا عليه : "قال ابن َربَّن 1
ه يف كّل وقت غري حمّمد صلى اهللا عليه وال نعلم أحدًا يصلي ويبارك علي. وسلم وأمته وإىل مكة
". اللهم صلِّ على حمّمد وعلى آل حمّمد وبارك على حمّمد وعلى آل حمّمد: "وسلم وهو قول األمم

  ).142الدين والدولة ص : ر(
طال على . ويلي لغربيت يف ماشك لسكىن يف خيام قيدار: "، ونّصه7- 120/5مزمور  2

  ".سالم وحينما أتكلم فهم للحربأنا . نفسي سكنها مع مبغض السالم
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األمم وإن امسه ملوجود قبل الشمس، وكّل . كالذي يطلع من لبنان، ويدوم ذكره إىل األبد  
وهذه كّلها صفاته وصفات أمته وقد أخرب داود بتأبيد شرعه وتأييده وأنه . 1"يتربكون به وحيمدونه

  .ال نّيب بعده وأنه خامت األنبياء
  :البشرى الّسادسة عشرة -  
أنت ابين وأنا : "قال داود يف مزمور من املزمور الثاين له وتنبأ به على اّتساع خطة اإلسالم 

ترعاهم بقضيب من . وسلطانك إىل أقطار األرض. الشعوب مرياثك. لين أعطيكس. اليوم ولدتك
  .2"ومثل آنية الفخار تسحقهم. حديد
اعلم أنه ال يتصور من عارف صرف هذا املزمور عن سّيدنا حمّمد رسول اهللا صلى : قال مؤلِّفه 

إىل أقطار األرض ألنه عليه السالم هو الذي ورث الشعوب كّلها وبلغ سلطانه . اهللا عليه وسلم
وال ميكن صرف هذا املزمور إىل داود؛ ألنه مل يرث سائر الشعوب . ورعى األمم وحاطهم بسيفه

وال بلغ سلطانه إىل أقطار األرض، إذ ما ملك سوى ناحية من األرض وهي ) ب/2/105/(
ن حمّمد وقد بلغ سلطا. مث خرجت من بعده إىل أمة هذا النّيب واألقطار والنواحي. البيت املقدس

عليه السالم جوانب الدنيا وأطراف العامل ففتح اهللا عليهم احلجاز واليمن واحلبشة والنوبة واهلند 
وافتتحوا أرض مصر واملغرب . ودوخت أمته الشام والعراق وفارس إىل الرتك. والسند إىل الصني

فصارهذا . رضفقد ورث حمّمد سائر الشعوب وبلغ سلطانه إىل أقطار األ. األقصى إىل حبر طنجة
  .املزمور مضاهياً لبشرى يعقوب يف التوراة مبحّمدصلى اهللا عليه وسلم الذي نقلناه



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون حفنة بر يف األرض يف رؤوس اجلبال تتمايل : "، ونّصه كاآليت17- 72/16مزمور  1

ا ه إىل الدهر قدام الشمس ميتد يكون امس. ويزهرون من املدينة مثل عشب األرض.مثل لبنان مثر
  ".ويتباركون به كّل أمم األرض ويطوبونه. امسه

  .141الدين والدولة ص : ر). البشرى الثّالثة عشرة(وقد تقدم ذكر مقدمة هذه البشارة يف 
  .170، نقل هذه البشارة القرايف يف األجوبة الفاخرة ص 9- 2/7مزمور  2
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م يف إطالق لفظة البنوة "أنت ابين: "فأما قوله يف أّول املزمور  ، فجرى فيه داود على عاد

أنا : "وقال املسيح يف اإلجنيل. 1"بكري إسرائيل ابين: (على النّيب واملطيع هللا فقد قال يف التوراة
  ".ذاهب إىل أيب وأبيكم

  :البشرى الّسابعة عشرة -  
) : أ/2/206/ (قال داود يف مزمور له خماطبًا لربّه ومتنبئًا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم  

ى إهلي من الرجل الذي ذكرته، واإلنسان الذي أمرتـه، ألبسته الكرامات واجملد، ومّلكته عل"
  .2!"خلقك؟
  :البشرى الثّامنة عشرة -   
قم : قيل يل: "من نبوات نّيب اهللا أشعيا قال أشعيا مبشرًا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يقول .أرى راكبني مقبلني، أحدمها على محار واآلخر على مجل: نظارًا فانظر ماذا ترى؟ فقلت
  .3"سقطت بابل وأصنامها للمنحر:أحدمهالصاحبه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4/22خروج  1
، الّنّص 4، 144/3ولكن ورد يف مزمور . مل أقف يف سفر املزامري على نّص هذه العبارة 2
يا رّب أي شيء هو اإلنسان حىت تعرفه، أو ابن اإلنسان حىت تفتكر به، اإلنسان أشبه : "اآليت

فمن : "ة عن املؤلِّف يف كتابه وعّلق قائالً وقد نقل القرايف هذه البشار ". نفخة أيامه مثل ظل عابر



ومل يوجد ذلك إّال ! هذا الذي جعل أمرياً ملكاً من قبل اهللا تعاىل على مجيع اخللق يف مجيع األرض؟
  ).172األجوبة الفاخرة ص : ر". (فيكون هو املبشَّر به. مبحّمد عليه السالم

، 201، أعالم النبوة ص 149، البشارة يف الدين والدولة ص 9- 21/6سفر أشعيا  3
، مقامع 285، اإلعالم ص 148، هداية احليارى ص 3/323، واجلواب الّصحيح 202

  .172، األجوبة الفاخرة ص 227هامات ص 
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وراكب اجلمل هو حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وهو . 1فراكب احلمار هو املسيح ابن مرمي 
ومبحّمد صلى اهللا عليه وسلم سقطت أصنام . أشهر بركوب اجلمل من املسيح بركوب احلمار

  .2بابل
ارفعي : " -  تعاىل شرفها اهللا - قال أشعيا عليه السالم متنبئًا على مكة  - البشرى منها أيضًا 

وحيّج إليك . ما حولك بصرك فتبتهجني وتفرحني من أجل أن اهللا ُيصّري إليك ذخائر البحرين
  4بك فطر 3عساكر األمم، حىت يعم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أن املسيح عليه السالم دخل أورشليم راكباً على احلمار وقد . 7- 21/5ورد يف إجنيل مىت  1

  .وع كثرية من الناس يف الطريقاستقبله مج
ومما ينبغي أن يعرف أن الكتب املتقدمة : "قال شيخ اإلسالم يف تعليقه على هذه البشارة 2

  .وكذلك أنذرت باملسيح الدجال. بشرت باملسيح، كما بشرت مبحّمد صلى اهللا عليه وسلم
سيح هدى من نسل متفقون على اإلخبار مب - املسلمون واليهود والنصارى  - واألمم الثالثة 

ومتفقون على أن . وهم متفقون على أن مسيح الضاللة مل يأت بعد وسيأيت. ومسيح ضاللة. داود
. مث املسلمون والنصارى متفقون على أن مسيح اهلدى هو عيسى بن مرمي. مسيح اهلدى سيأيت

. اهلدى بُعثوالنصارى يقرون بأن املسيح مسيح . واليهود ينكرونه مع إقرارهم بأنه من ولد داود
هو  - يف زعمهم  - وهو . وبأنه سيأيت مرة ثانية، لكن يزعمون أن هذا اإلتيان الثاين هو يوم القيامة

  .اهللا، واهللا الذي هو الالهوت يف ناسوته كما زعموا أنه جاء قبل ذلك



وهو موافق ملا أخرب به خامت الرسل . وأما املسلمون فآمنوا مبا أخربت به األنبياء على وجهه
. يوشك أن يْنزل فيكم ابن مرمي حكمًا عدًال وإمامًا مقسطاً : "يث قال يف احلديث الصحيحح

وملا كان املسيح عليه السالم نازًال يف أمة حمّمد ...". فيكسر الصليب ويقتل اخلْنزير ويضع اجلزية
 عليه صلى اهللا عليه وسلم صار بينه وبني حمّمد االتصال ما ليس بينه وبني غري حمّمد صلى اهللا

. إن أوىل الناس بابن مرمي َألنَا: "وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح. وسلم
لك أمة أنا يف أّوهلا وعيسى يف آخرها؟: "وروى". إنه ليس بيين وبينه وهذا مما يظهر به !". كيف 

ما فيما رواه أشعيا حيث قال اجلواب الّصحيح : ر". (راكب احلمار وراكب اجلمل: "مناسبة اقرتا
  ).بتصرف 326- 3/324

  .يعلم: يف م 3
  ).596القاموس ص : ر. (قـُرِّب بعضها إىل بعض على نسق: َقَطر اإلبل قطراً  4
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. / وتساق إليك كباش مدين. وتضيق أرضك عن القطرات اليت جتمع إليك. 1اإلبل املؤبلة 

يريد سدنة  2]نبايوت[وختدمك رجال . وتسري إليك أغنام فاران. وتأتيك أهل سبأ) ب/2/106(
ا وهذه الصفحات كلها حصلت مبكة فحملت إليه. ابن إمساعيل 3الكعبة وهم أوالد نبايوت

  .وسيقت إليها أغنام فاران للهدايا واألضاحي. وحّج إليها عساكر األمم. ذخائر البحرين
  :البشرى الّتاسعة عشرة -  
أيتها املتغلفة يف اهلموم اليت مل تنل حظوة إين جاعل حجرك : "قال أشعيا النّيب واملراد مكة 
ومزخرف خدودك . بالالزوردوُمَونِّق أساسك باحلجر االمسا جنوين، ومزين حياطانك . بـَلُّور

وأبعد عنك األذى واملكاره . وأزينك بالصالح والرب. وأعم أبناءك بالسلم. باألحجار النفسية
لقاطنيك  4]ووزراً [وتصريين ملجأ . ومن انبعث إّيل فإليك قصده وفيك حلوله. وأجعلك آمنة

  .5"وسكانك
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1239القاموس ص : ر. (تناهاإلبل الكثرية املق: أي 1



  .، بألفاظ متقاربة7- 60/1وصححت من الّنّص يف سفر أشعيا ) مأرب(يف ص وم  2
، و اجلواب الّصحيح 201، أعالم النبوة ص 161وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص 

، األجوبة 279، األعالم ص 277، مقامع هامات ص 149، و هداية احليارى ص 3/326
، عبد األحد، حمّمد رسول اهللا صلى اهللا 33حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص . 172 الفاخرة ص
  .، إبراهيم خليل70، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 69عليه وسلم 

وذكر ابن إسحاق أن " نابت"وذكره ابن كثري باسم . االبن األكرب إلمساعيل: نبايوت 3
، 2/184البداية : ر. (عليه السالم من ساللة نابت بن إمساعيل - جد عرب احلجاز  - عدنان 
  ).952، قاموس ص 195
. اجلبل املنيع: ، والَوَزرُ 159وصححت من كتاب الدين والدولة ص ). ووزا(يف ص، م  4

  ).633القاموس ص : ر. (وكّل معقل وامللجأ واملعتصم
  .15- 54/11أشعيا  5
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بين العباس وامللوك قبله وبعده قد  1ألن مهدي. وهذه صفات مكة والكعبة واملسجد احلرام 

. والالزورد) أ/2/107/(تأنقوا يف بناء املسجد احلرام باألحجار النفيسة والذهب واألصباغ 
ا الكعبة ولقد شاهدت شقوف احلرم وهي تكاد تلمع . ومحلت تيجان امللوك وذخائرهم فحليت 

فمن رام صرف كالم النّيب أشعيا هذا إىل غري مكة من البالد َأّكد خاطره وأكدى . البصر حسناً 
وال ميكن تْنزيل ذلك على البيت املقدس؛ . سعيه ومل يظفر ببيت آخر وحرم آخر يْنزل ذلك عليه

  .بل هذه صفة الكعبة فاعلم ذلك 2نه مل يكن متغلغًال يف اهلموم وال سقوط احلطوةأل
  :العشرون 3]البشرى[ -   
تفّهمي أيّتها األمم إن : "قال أشعيا خياطب الناس عن حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. صارم وأنا يف البطنوجعل لساين كالسيف ال. وذكر امسي وأنا يف الرحم. الّرّب أهاب ِيبَ من بعيد
فصر . أنت عبدي: وخزنين لسره وقال يل. وجعلين كالسهم املختار من كنانته. وحاطين بظل ميينه



فبإهلي حويل . وصرت حمّمدًا عند الّربّ . وأعمايل بني يدي إهلي. يف وعد يل حقًا قدام الّربّ 
  .4"وقويت

  )ب/2/107(فهذا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وبويع له باخلالفة العباسية سنة . هـ127ولد سنة . د اهللا حمّمد بن املنصور عبد اهللاأبو عب 1
وطلى . أنه جرد الكعبة وكساها بالثياب القبطية واخلز والديباج: ومن أعماله يف مكة. هـ158

ا باملسك والعنرب ل ومح. وأدخل يف ذلك دورا كثرية. وأمر بالزيادة الكربى يف املسجد احلرام. جدرا
بابا وجعل ) 23(وعمل للمسجد . عامودًا من الرخام) 480(إىل املسجد احلرام من مصر 

أخبار : ر. (هـ169وقد مات سنة . وقد أمر بعمارة طريق مكة وغري ذلك. سالسل قناديله ذهباً 
، البن فهد، البداية 214- 2/205، لألزرقي، إحتاف الوري بأخبار أم القرى 81- 2/74مكة 

، البن 97- 95، اجلوهر الثمني يف سري اخللفاء والسالطني ص 152- 10/147والنهاية 
  ).دقماق
  .احلطوط: يف م 2
  .ليست يف ص، وأثبتها من م 3
، ومل يذكر يف النسخة احلالية اسم حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وذكر يف 5- 49/1أشعيا  4

، 96 الدين والدولة ص وقد وردت البشارة يف". فأمتجد يف عيين الّربّ : "موضعه العبارة اآلتية
  .174، 173، األجوبة الفاخرة ص 353والنصيحة اإلميانية ص 
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فال حاجة بنا مع بيان . ّينا ومل جيمجم وأعرب عنه ومل جيمجمنيب اهللا أشعيا قد صرح باسم نب 

يريد أنه مل يكن من بين ". إّن الّرّب أهاب ِيب من بعيد: "وقوله. أشعيا عليه السالم إىل مرتجم
فلريونا آخر امسه حمّمد جاء بشريعة جديدة داعية إىل اهللا إله . إسرائيل وال من بلدهم بل من غريهم

  .يعقوب حىت تنصرف هذه البشارات إليهإبراهيم وإسحاق و 
  :البشرى احلادية والعشرون -  



واغتبطي باحلمد لقد  2الرقوب 1سبحي أيتها النزور: "قال أشعيا النيب واملراد هاجر أم العرب 
ْحِظّية

َ
ْشُغولة امل

َ
َجُفوَّة على ولد امل

أوسعي مواضع خيامك وُمدِّي : وقال هلا الّربّ . زاد ولد الفارغة امل
. فإنك ستنبسطني وتنتشرين يف األرض ميينًا ومشاالً . اربك وَطوِّيل أطنابك واستوثقي من أوتادكمض

  .3"ويسكنون القرى املعطلة البنيان. ويرث ذريتك األمم
وهل تليق هذه النبوة بغري هاجر ونسلها أو الكعبة شرفها ! فهل بقي بعد هذا البيان بيان؟  
  ).ب/2/108. / (اهللا تعاىل

  :شرى الثّانية والعشرونالب -  
أعطيه  . عبدي الذي يرضي نفسي: "قال أشعيا نبؤة على حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. يفتح العيون العور. ال يضحك وال يصخب. ويوصيهم بالوصايا. فيظهر يف األمم عديل. كالمي
  .وحيىي القلوب امليتة. ويسمع اآلذان الصم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
القاموس ص : ر. (وكّل شيء يقل. أو القليلة اللنب. كالنَِّزرة. املرأة القليلة الولد: النّـُزور 1
619.(  
  ).116القاموس ص : ر. (الناقلة اليت ال يبقى هلا ولد أو مات ولدها: الرَُّقوب 2
، األجوبة 158البشارة يف الدين والدولة ص : ر. ، بألفاظ متقاربة3- 54/1أشعيا  3

، اإلعالم ص 175، مقامع هامات ص 528، 527، وإظهار احلّق ص 174اخرة ص الف
  .67، حمّمد رسول اهللا ص 150، هداية احليارى ص 278
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يأيت من أفضل األرض، فتفرح به الربية . أمحد حيمد اهللا محداً حديثاً . وما أعطيه ال أعطيه غريه

ا، ويوحدون اهللا على كّل شرف وال مييل . ال يضعف وال يغلب. ويعظمونه على كّل رابية. وسكا
وهو نور . واضعنيإىل اهلوى وال يذل الصاحلني الذين هم كالقصب الضعيف بل يُقوي الصديقني املت

  .1"أثر سلطانه على كتفه. اهللا الذي ال يطفئ



. فهذا أشعيا نيب اهللا قد أعلن باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أعلنت به األنبياء 
وهذا الكالم من أشعيا إبانة واضحة ملن كان مطلبه احلّق واهلدى ومل ميل به التعصب واهلوى إىل 

  .االعتداء
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد وردت . ومل يذكر فيه التصريح باسم حمّمد صلى اهللا عليه وسلم. 9- 42/1أشعيا  1

، األجوبة 162، 153، هداية احليارى ص 3/281البشارة بنّص املؤّلف يف اجلواب الّصحيح 
، حتفة األريب ص 225، ومقامع هامات ص 273، اإلعالم ص 175، 174الفاخرة ص 

279 ،280.  
). 4/343فتح الباري : ر. (ذه البشارة مطابقة متامًا ملا أخرجه البخاري يف كتابه البيوعوه

لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص : قال. ، كالمها من طريق عطاء بن يسار2/174واإلمام أمحد 
. أخربين عن صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة: قلت:  - رضي اهللا تعاىل عنهما  - 
يا أيّها النّيب إنا أرسلنا شاهداً . واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن. أجل: الق

ليس بفظ وال غليظ وال . ومسيتك املتوكل. أنت عبدي ورسويل. وحرزًا لألميني. ومبشرًا ونذيراً 
يقيم به امللة  ولن يقبضه اهللا حىت. ولكن يعفو ويغفر. وال يدفع بالسيئة السيئة. سخاب يف األسواق
ا أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً : العوجاء بأن يقولوا : قال اإلمام ابن تيمية". ال إله اهللا ويفتح 

ا أهل الكتاب) يف احلديث(ولفظ التوراة  . فيدخل يف ذلك الزبور. يراد به جنس الكتب اليت يقر 
  .ونبوة أشعيا وسائر النبوات غري اإلجنيل
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  :البشرى الثالثة والعشرون -  
لتفرح : "ُمنَـوِّها باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ب/2/108/ (قال نّيب اهللا أشعيا  

ا ستعطي بأمحد. لبادية العطشاء ولتبتهج الرباري والفلوات ولتزهوا أحسن حماسن لبنان حىت  1فإ
اء إهلنا 2تصري كالدساكر   .3"والرياض، وسريون جالل اهللا و



ا تصري بأمحد صلى اهللا عليه وسلم مأهولة معمورة حمجوجًا إليها  أفال . فذكر الرباري القفار أ
  !.سالم من نّيب اهللا أشعيا أن يرد قوله؟يستحيي من ُحيجم عن اإل

! وكيف يصح اإلميان بأشعيا مع إبطال أقواله ورد أخباره وتكذيب شهادته والقدح يف رواياته؟ 
  .وَأّي شّك يف صدر لبيب بعد مساعه أشعيا ينّص على اسم نبينا واسم أرضه

  :البشرى الرّابعة والعشرون - 
. وسهلوا إلهلنا السبيل يف القفر. خلوا طريق الّربّ : واهتف هاتف يف البدر وقال: "قال أشعيا 

  .5دكادك 4وتصرياً اآلكام. فستمتلئ البادية مياهاً ونقيص فيضاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف م 1
وبيوت األعاجم يكون فيها الشراب . واألرض املستوية. والصومعة. القرية: الدَّسكرة 2
  ).501القاموس ص :ر. (لقصر حوله بيوتأو بناء كا. واملالهي
ويزهر  . ويبتهج القفر. تفرح الربية واألرض اليابسة: "، ونّصه كاآليت2- 35/1أشعيا  3

هم يرون . اء كرمل وشارون. يدفع إليه جمد لبنان. ويبتهج ابتهاجًا ويرمن. كالنرجس يزهر أزهاراً 
اء إهلنا ، أعالم النبوة ص 153لِّف يف الدين والدولة صوقد وردت البشارة بنّص املؤ ". جمد الّرّب 

، 176، 175، و األجوبة الفاخرة ص 172، 151، 150، و هداية احليارى ص 202
  .278، 228ومقامع هامات ص 

أو املوضع يكون أشد . أو هي دون اجلبال. التل من القف من حجارة واحدة: اَألَكَمة 4
  ).1391القاموس ص :ر.(ن حجراً وهو غليظ ال يبلغ أن يكو .ارتفاعاً مما حوله

ما تكبس واستوى أو ما التبد منه : والدكداك من الرمل. ما استوى من الرمل: الّدك 5
  ).1391القاموس ص : ر. (باألرض
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  شائر اإلهلية بالعزة احملمديةيف الب: الباب العاشر
وذلك كله إشارة إىل ما مهد اهللا . 1الّرّب يقول ذلك. وتظهر كرامة الّربّ . والوعر سهالً  

  ).أ/2/109. / (برسله حمّمد عليه السالم والصالة



  :البشرى اخلامسة والعشرون -  
 ختف وال ترهب ال. يا آل إبراهيم خليلي الذي قويته ودعوته من أقاصي األرض: "قال أشعيا  

. احلديد تدق ما يأيت عليه دقاً  2جعلتك مثل اجلرجر. ويدي العزيز مهدت لك. فأنا معك
أال . 3"وأنت تبتهج وترتاح وتكون حممداً . تلوي به هوج الريح. وتسحقه سحقًا حىت جتعل هشيماً 

يد املرسلني حىت  ترى هذا النيب الكرمي الذكر العظيم القدر ال يكاد خيلي كالمه من التربك باسم س
  .4كان ذلك عليه ضربة الزب وحتم واجب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فهل " - . قال علّي بن رّبن الطربي معلقًا على البشارة. بألفاظ متقاربة 5- 40/3أشعيا  1

وأمرع اجلدوب، وأترع . وأخصب اجلناب. وسهل هلا الوعورة. تعرفون أمة دعاها اهللا من البدو القفار
وأذّل هلا اجلبارة وامللوك الذين شبههم بالروايب واجلبال إّال هذه األمة اليت . عطاشهم األودية إتراعاً ل

  .اهـ". صارت دجلة بني أيديهم كالشرك الذلل
  ).202، وردت البشارة أيضاً يف أعالم النبوة ص 154، 153الدين والدولة ص : ر(
  .464القاموس ص : ر. وع والفول ويكسرما يداس به احلّب احملصود اجملم: اَجلْرَجر 2
وأما أنت يا : "وقد ورد يف عبارة طويلة أنقل منها هذه العبارات. 16- 41/8أشعيا  3

إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي اخرتته نسل إبراهيم خليلي الذي أمسكته من أطراف األرض ومن 
تدرس اجلبال ... معكأنت عبدي اخرتتك ومل أرفضك ال ختف ألين : أقطارها دعوته وقلت لك

. وأنت تبتهج بالّربّ . وتسحقها وجتعل األكمام كالُعَصافة تذريها فالريح حتملها والعاصف تبددها
  ".بقدوس إسرائيل تفتخر

ويالحظ الفرق بني الّنّص املوجود حالياً يف نسخ الكتاب املقدس، وبني نّص املؤلِّف الذي نقله 
، وإّن االختالف بني الّنّصني يرجع إىل 156، 155ص خمتصرًا من ابن ربن يف الدين والدولة 

. حتريف اليهود والنصارى لكتبهم حماولة منهم لطمس البشارات بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وحتريفها
ا وعد من اهللا هلم بالتمكني يف األرض واالنتصار على األعداء . ألن تكون يف بين إسرائيل وبأ

  .وذلك من إفكهم وكفرهم
إن : وإن شغب شاغب فأكثر ما ميكنه أن يقول: "بن ربن يف تعليقه على البشارةقال ا 4

ومن عرف اللغة وفهم حنوها مل خيالفنا . تفسري اللفظة السريانية هو أن يكون حممودًا وليس مبحّمد
  ".يف أن معىن حممود وحمّمد شيء واحد
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فال حاجة بنا بعدها إىل . فهؤالء األنبياء األطهار واألصفياء األبرار يصرحون باسم حمّمد 
  .االستنباط واالستخراج

  :البشرى الّسادسة والعشرون -  
إين جعلت امسك : "معلنًا باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال أشعيا النيب عليه السالم  
  .1"يا حمّمد يا قدوس الّرّب امسك موجود من األبد. حمّمداً 
/ فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقال أو لطاعن عن جمال؟ وقول أشعيا أن اسم حمّمد موجود من  

: وقوله. 2"ل الشمسإن امسه موجود قب: "األبد موافق لقول داود الذي حكيناه) ب/2/109(
  .يا َمْن َطهَّره الّرّب وخّلصه من شوائب بشريته واصطفاه لنفسه: يعين". يا قدوس الّربّ "

  :البشرى الّسابعة والعشرون - 
سأرفع علمًا ألهل األرض بعيداً، فيصفر هلم من أقاصي : "وشهد هلذه األمة بالصالح والديانة

وهم الذين . به النّيب عليه السالم من التلبية يف احلجّ  فالنداء هو ما جاء. 3"األرض فيأتون سراعاً 
  جعلوا هللا الكرامة فوحدوه وعبدوه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك : "، ونّصه كاآليت16- 63/15أشعيا  1
ونا وإن مل فإنك أنت أب. أين غريتك وجربوتك؟ زفري أحشائك ومرامحك حنوي امتنعت. وجمدك

  ".يعرفنا إبراهيم وإن مل يدرنا إسرائيل، أنت يا رّب أبونا ولينا منذ األبد امسك
هذه البشارة يف : ر.(ويالحظ االختالف بينه وبني ما أورده املؤلِّف وغريه من علماء املسلمني

، واألجوبة 151، وهداية احليارى ص 3/326، واجلواب الّصحيح 166الدين والدولة ص 
  ).176ة ص الفاخر 
  .، وقد تقدم الّنّص يف البشارة اخلامسة عشرة72/17مزمور  2
لقد اقتصر املؤلِّف على ذكر مقدمة هذه البشارة وقد وردت تامة يف الدين . 5/26أشعيا  3

وأصفر هلم من أقاصي . إين رافع آية لألمم من بلد بعيد: قال أشعيا: "، كاآليت145والدولة ص 
. ال ميلون وال يعثرون وال ينعسون وال ينامون وال حيلون مناطقهم. اعاً عجاالً األرض سفرياً فيأتون سر 



. وحوافر خيلهم كاجلالميد صالبة. وقسيهم موترة. سهامهم مسنونة. وال ينقطع معقد خفافهم
فال . وكشبل األسد الذي يزأر َوبـَنـَْهم للفريسة. وزئريهم كنهم الليوث. وعجلهم مسرعة مثل الزوابع

ويرمون بأبصارهم إىل األرض فال يرون . ويرهقهم يومئذ مثل دوي البحر واصطكاكه. ناج ينجو منه
وهذا الّنّص موجود يف النسخة . (وينكشف النور عن عجاج مجوعهم. إّال النكبات والظلمات

فهؤالء بنو إمساعيل عليه السالم : "قال ابن ربن). 30- 5/26احلالية بألفاظ متقاربة سفر أشعيا 
م سراعًا ال ميلون وال وأُّمة ا لنّيب صلى اهللا عليه وسلم الذين َصفَّر اهللا هلم صغريًا فجاؤا من بلدا

  .اهـ. اخل...."يسأمون وكانت سهامهم مسنونة
، و هداية احليارى ص 327/، اجلواب الّصحيح 275البشارة يف مقامع هامات ص : ر(
، مقامع 527ار احلّق ص ، إظه279، 278، اإلعالم ص 176، األجوبة الفاخرة ص 150

  ).275هامات ص 
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بوة، وصفريه هو دعاؤهم والعلم املرفوع هو الن. وأفردوه بالربوبية وكسروا ألصنام وعطلوا األوثان 
  .إىل بيته ومشاعره فيأتونه سامعني مطيعني

  :البشرى الثّامنة والعشرون -   
وانطقي . ُسرِّي واهتزي أيتها العاقر اليت مل تلد: "قال أشعيا النيب واملراد مكة شّرفها اهللا 

  .1"فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي. وافرحي إذ مل حتبلي. بالتسبيح
ا مل تلد ) أ/2/110. / (مكة شّرفها اهللا: ويعين بالعاقر. أهل بيت املقدس :يعين بأهلي  أل

وال جيوز أن يريد بالعاقر بيت املقدس؛ ألنه بيت األنبياء ومعدن . 2قبل نبّينا عليه السالم نبّياً 
  .الوحي فلم تزل تلك البقعة َوالَّدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
رمني أيتها العاقر اليت مل تلد أشيدي بالرتمن أيتها اليت مل متخضي ت: "، ونّصه54/1أشعيا  1

  ).ألن بين املستوحشة أكثر من بين ذات البعل



، و هداية احليارى ص 3/327، و اجلواب الّصحيح 158البشارة يف الدين والدولة ص : ر(
، 527، إظهار احلق ص 279، 278، اإلعالم ص 176، و األجوبة الفاخرة ص 150
  ).275مقامع هامات ص  ،928
وإمنا ِقدم إليها بعد والدته مع أبيه . وأما إمساعيل عليه الصالة والسالم فإنه مل يولد مبكة 2

  .لذلك مل يولد مبكة نّيب سوى نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم. إبراهيم عليه الصالة والسالم
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  :البشرى الّتاسعة والعشرون -  
والشامة على  . ولد لنا غالم يكون عجبًا وبشرياً : "ونّص على خامت النبوة - قال أشعيا النّيب  
جيلس على كرسي . وهو ابن عامله. سالمةسلطانه سلطان ال. إله جبار. أركون السالم. كتفه
  .1"داود

ملا أبرأ املسيح جمنوناً : (هو العظيم بلغة اإلجنيل، واألراكنة، املُعظَّمون) األركون(قال املؤلِّف  
: يعنون. 2"إن هذا ال خيرج الشياطني من اآلدميني إّال بأركون الشياطني: من جنونه قالت اليهود

  .عظيمهم
يريد إما إبليس أو الشرير العظيم . 3"إن أركون هذا يدان: "يف اإلجنيل وقال املسيح أيضاً  

  .الّشّر من اآلدميني
حاكمًا عليه : أي. 4"إن اهللا جعل موسى إهلًا لفرعون: "ومساه إهلًا على حنو قول التوراة

فقد شهد . 5"إنكم آهلة) ب/2/110: / (وعلى حنو قول داود للعظماء من قومه. ومتصرفًا فيه
فلعمري مل . 6شامته: ا بصّحة أمر حمّمد رسول اهللا ووصفه بأخص عالماته وأوضحها وهيأشعي

  وقد. تكن الشامة لسليمان وال للمسيح
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدعى امسا . وتكون الرياسة على كتفه. ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً . "9/6أشعيا  1
اية على كرسي داود . رئيس السالم لنمو رياسته وللسالم. أبدياً  أبا. مشريًا إهلًا قديراً . عجيباً  ال 

  ".وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها باحلق والرب من اآلن إىل األبد



، و 328، 3/327، اجلواب الّصحيح 147، 146البشارة يف الدين والدولة ص : ر(
  ).177األجوبة الفاخرة ص 

  .34- 9/32مىت  2
  ".فألن رئيس هذا العامل قد دين" :، كاآليت16/11يوحنا  3
  .4/16خروج  4
  .82/6مزمور  5
رأيت خامتًا يف ظهر رسول اهللا عليه : جاء يف احلديث عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال 6

وعن . ، وغريهم5/602، والرتمذي 4/1823أخرجه مسلم ...". السالم كأنه بيضة محام
، 4/163أخرجه البخاري ". رت إىل خامته بني كتفيهفنظ: "وفيه. السائب بن يزيد رضي اهللا عنه

  .4/1823ومسلم 
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م وملكهم ويبتزهم أنه سريث بين: يعين. وصفه باجللوس على كرسي داود   إسرائيل نبو
  .رئاستهم
  :البشرى الّثالثون -   
يسبحون . ستمتلئ البادية واملدن من أوالد قيدار: "قال أشعيا ووصف أمة حمّمد عليه السالم 

  .1"من رؤوس اجلبال ينادون، هم الذين جيعلون هللا الكرامة ويسبحونه يف الرب والبحر
  :البشرى احلادية والّثالثون -   
وخيرج . أنا رمستك على كفي، وستأتيك أوالدك سراعاً : "وقال أشعيا واملراد هاجر أو مكة 

م سيأتونك وجيتمعون إليك . عنك من أراد أو خييفك وخيزيك، فارفعي بصرك إىل ما حولك فإ
 قسمًا بامسي إين أنا احلّي لتلبسي احللل وتزيين باألكاليل مثل العروس، ولتضيقن خراباتك من كثرة

حىت تقويل من ) أ/2/111/ (ولينهزمن كّل من يناوؤك ولتكثرن أوالدك . سكانك والراغبني فيك
م؟: رزقين هؤالء كلهم وأنا وحيدة فريدة نزور رقوب؟   .2!"فمن َرىبَّ هؤالء ومن تكفل يل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، هداية 3/328الّصحيح البشارة يف اجلواب : ر. (بألفاظ متقاربة. 12- 42/11أشعيا  1
، 226، إظهار احلّق ص 225، مقامع هامات ص 273، اإلعالم ص 152احليارى ص 

  .66، 65، حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 227
وحمّمد . وربيعة ومضر من ولده. وقيدار هو ابن إمساعيل باّتفاق الناس: "قال اإلمام ابن تيمية

االمتالء والتسبيح يف الرب والبحر مل حيصل هلم إّال مببعث  وهذا. صلى اهللا عليه وسلم من مضر
. الصلوات اخلمس، وقد جعلت هلم األرض مسجداً وطهوراً : والتسبيح. حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

  .اهـ". فهم يصلون اخلمس يف الرب والبحر
، 165، 164البشارة يف الدين والدولة ص : ر. (، بألفاظ متاقربة21- 49/16أشعيا  2

  ).329، 3/328اجلواب الّصحيح 
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وّكل فهي اليت ألبسها اهللا احللل الديباج الفاخرة و . وذلك إفصاح من أشعيا بشأن الكعبة 
ا. خبدمتها اخللفاء وامللوك فاحلمد هللا . ومكة هي اليت َرىبَّ هلا األوالد من حجاجها والقاطنني 

  .الذي أوضح لنا الدين وقمع امللحدين
  :البشرى الثّانية والّثالثون -  
  .1"واملنتهب ينتهب. والظامل يظلم. مثل الريح العقيم يأيت من التيمن: "قال أشعيا 
وُشبِّه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالريح العقيم يف تدمريه الكافرين، وأنه . هام) التيمن( 

عليه السالم يبعث يف زمن جاهلية يظلم بعضها بعضًا وينتهبه، فجاء األمر كما تنبأ به أشعيا عليه 
  .السالم
  :البشرى الثّالثة والّثالثون -   

يا سكان التيمن اسقوا : "ىل أقطار األرضقال أشعيا ونـَبَّه على انتشار العلم من احلجاز إ
: / قال املسيح يف اإلجنيل. فاملاء َها هنا كناية عن العلم. 2"العطاش املاء، وقوتوهم خببزكم

. ومن شرب من املاء الذي أسقيه ال يعطش أبداً . من شرب من هذا املاء يعطش) "ب/2/111(
  .3"بل تنبع مع بطنه عني ماء احلياة



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
عاصفة يأيت . كزوابع يف اجلنوب. وحي من جهة برية البحر: "، كاآليت2، 21/1أشعيا  1

وردت هذه ...". الناهب ناهبًا واخلرب خمرباً . قد أعلنت يل رؤيا قاسية. من الربية من أرض خموفة
شارة الثامنة ، يف نّص مطول فقد كان الّنّص مقدمة للب151- 148الدين والدولة ص : البشارة يف

  .عشرة
وافوا . هاتوا ماء ملالقاة العطاش يا سكان أرض تيماء: "، كاآليت15، 21/14أشعيا  2

م من أمام السيوف قد هربوا. اهلارب خببزه فمن : "قال ابن ربن يف تعليقه على البشارة...". فإ
م بتلقيهم؟ أو من هؤالء العطاش الذين أقبلوا من جهة التيمن الذين أمر اهللا عزوجل أهل بلدا

م؟ ومن الذين أمر اهللا باستقباهلم باملياه واملطاعم غري  هؤالء الذين أجلتهم احلروب أو شردت 
م احلائلة بينهم وبني املرعى واملاء من الفرس والروم  وضها حملاربة األمم احمليطة  العرب عند 

اب حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ، وذكرت هذه البشارة يف كت152الدين والدولة ص : ر(وغريهم؟ 
  ".، عبد األحد33ص 

  .4/14يوحنا  3
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وكذلك . يا عن ظهور كتاب اهللا وسنة نبّيهوذلك إخبار من أشع. العلم واحلكمة: يريد باملاء 
أنا هو خبز احلياة الذي من أكل منه مل : "على حنو قول املسيح يف اإلجنيل" قوتوهم خببزكم: "قوله
  .وهذه كّلها كلمات مرتوكة الظاهر مؤولة. 1"ميت

  :الرّابعة والّثالثون 2]البشرى[ -  
فسّماه اهللا حبيبًا ومسّاه ابناً . 3"بين أمحداشكر حبييب وا: "قال أشعيا حاكيًا عن اهللا تعاىل 

حبييب ابين : "فقال. كتسمية إسرائيل ابنًا غري أنه خّصه عليهم مبزيه. على اصطالح اللسان العرباين
فـَتَـَعبُّد مثل أشعيا بشرك حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ووضف عليه وعلى قومه شكره ". اشكره

ا غريه من املرسلني .وإجالله ليتبّني قدره ومْنزلته عنده   .وتلك منقبة مل يؤ
  :اخلامسة والّثالثون 4]البشرى[ -  



والذين كانوا يف الدجى وحتت . إن األمة اليت كانت يف الظلمات رأت نورًا باهراً : "قال أشعيا 
واألحزاب مل يستكثر ) أ/2/112/ (فلقد أكثرت من األتباع . ظالل املوت سطع عليهم الضوء

م م فرحوا بني يديك كمن يفرح يوم احلصاد وعند اقتسام الغنائمف. لالغتباط  ألنك . أما هم فإ
وكسرت القضيب الذي كان . فككت النري أيضًا الذي كان أذهلم والعصا اليت كانت على أعناقهم

  .5"يستعبدهم مثل كسرك من كسرت يف يوم مدين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48، 6/35يوحنا  1
  . ص، وأثبّتها من مليست يف 2
وقد ذكر الّنّص أيضًا يف اجلواب الّصحيح . مل أقف على هذا الّنّص يف سفر أشعيا 3

السقا . ومل يقف د. 177، واألجوبة الفاخرة ص 162، وهداية احليارى ص 300، 3/329
  .هداية احليارى: أيضاً على موضع هذا الّنّص يف تعليقه على كتاب

  .ن مليست يف ص، وأثبّتها م 4
  .146الدين والدولة ص : البشارة يف: ر. ، بألفاظ متقاربة4- 9/2أشعيا  5
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َوَيَضُع َعنـُْهم ِإْصَرُهم {: نبّيه حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وذلك موافق لقول اهللا تعاىل يف نعت 

وبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]. 157: سورة األعراف، اآلية. [}َواَألْغَالَل الَِّيت َكاَنت َعَليُهم
وأعلن بالقرآن وعبد . فكسر األصنام وأباد األوثان. ظلمة الشرك وحصل ضوء اإلميان 1زالت
  .الرمحن
  :الّسادسة والّثالثون 2]لبشرىا[ -   
  .3"إنا مسعنا من أطراف األرض صوت حمّمد: "قال أشعيا 
وهذا إفصاح وليس جبمجمة وإعراب من أشعيا باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلُرينا  

  .أهل الكتاب نبّياً نّصت األنبياء على امسه صرحياً سوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :الّسابعة والّثالثون 4]البشرى[ - 



ربًّا وإهلًا كتسمية موسى ) ب/2/112/(ومسي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - قال أشعيا  
فهو كالراعي . أجره معه وعمله أمامه. إّن الّرّب اإلله سيظهر بالعّز واحلول والقّوة: " - يف التوراة 

  .5"الذي حيوط غنمه ويذودهم عن مراتع اهلالك
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أزالت: يف م 1
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 2
، بنّص مقارب ملا ذكره علّي بن ربن يف الدين والدولة ص 24/16ورد يف سفر أشعيا  3
إنا مسعنا من أطراف األرض مزمورًا وترتيًال للرب واخلري وهو : قال أشعيا: "فقال. 153، 152
فجر الفجار فجر الفجار فجورًا فهأنذا حمدق بكم . يا وحيي: ولويق. إن يل سرًا إن يل سراً : يقول

فمن جنا من احلرب وقع يف املهواة، ومن صعد من املهواة . يا سكان األرض الرعب واملهواة والفخ
فهذا يف ". ألن أبواب السماء تفتحت وتزعزعت أساسيات األرض وارتاعت. اشتمل عليه الفخ
إنا مسعنا من أطراف األرض صوت : " الذي هو األصل فإنه يقولفأما يف العرباين. تفسري ما رقوس

فليعلمونا مىت ويف أي دهر نزل بأهل اإلشراك . ومكة أطراف األرض وعلى ساحل البحر". حمّمد
م يف هذه الدولة؟   .اهـ!!". والكفر من الروعات والنقم والنكبات مثل ما َعمَّهم ونزل 

، و األجوبة الفاخرة 162، و هداية احليارى ص 3/330اجلواب الّصحيح : البشارة يف: ر(
  ).177ص 

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
  .154، وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص 11، 40/10أشعيا  5
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أجره : (وقوله. املذكور هو إنسانًا له أجر وعمل) الّرّب اإلله(والدليل على ما قلناه أنه جعل  
يشري إىل الغنائم اليت أحلت له وصفاياها، وقد وصفه أشعيا باجلهاد يف سبيل اهللا واستيالئه ). معه

وأمته الذين قهروا اجلبابرة وكسروا  1وهو. ك كان عليه السالموكذل. على أعدائه باحلول والقّوة والعزّ 



ومن َشدَّ . وهابتهم طبقات بين آدم 2األكاسرة وأبادوا الفراعنة والقياصرة واستولوا على ممالك العامل
  .َطَرفاً من مغازيهم عرف صّحة ما قلناه

  :الثّامنة والّثالثون 3]البشرى[ -   
به على أهل احلجاز واليمن من أهل ملة حمّمد صلى اهللا عليه قال أشعيا وذكر ما امنت اهللا  
. إن املساكني والضعفاء والذين جفت ألسنتهم من الظمأ سأسقيهم ماء حيث ال ماء هلم: "وسلم

ار) أ/2/113/ ( م ولن أمهلهم بل أفجر هلم يف اجلبال األ وأجري بني . أنا الّرّب أجيب دعو
. وأنبت يف القفار غروساً . وأجري يف األرض العطشى معيناً . آجاماً  وأجعل يف البدو. القفار العيون

  .4"وقدوس إسرائيل ابتدعه. ليعلم الناس أن يد الّرّب فعلت ذلك
ار   ا من األ ا وما فجر  فقد نّص على أرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووصفها بصفا

وقد أكثر أشعيا . ده هي اليت فعلت ذلكوذكر أن ي. وأجرى من العيون وأنبت من اخلريات ألهلها
فلم يبق جلاحد .عليه السالم من  ذكر حمّمد وأمحد ووصفه أرضه وبالده وبيته ومنازل أبيه إمساعيل

  .علة وال ملنكر ريبة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف م 1
  .العجم: يف م 2
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 3
، وأعالم 156الدين والدولة ص : وردت هذه البشارة يفوقد . 20، 41/17أشعيا  4

  .203النبوة ص 
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  :الّتاسعة والّثالثون 1]البشرى[ -  
ألين أجريت . لتسبحين وحتمدين حيوانات الرب من بنات آوى حىت األنعام: "ا أيضاً قال أشعي 

  .2"املاء يف البدو لتشرب منها أميت املصطفاة اليت اصطفيتها



هذا يصّدقه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد َوىلَّ على أهل مّكة عتاب بن أسيد  
قاهلا مّرتني ". ولّيتك على أهل اهللا. ولّيتك؟ أتدري على ما) ب/2/113/ (يا عتاب : "فقال له
وأخرب أشعيا . وكىنَّ عن أهل احلجاز والرباري ببنات آوى واألنعام لسكىن الفيايف والقفار. 3أو ثالثاً 

  .أن اهللا تعاىل اصطفى هذه األمة من بني سائر األمم
  :األربعون] البشرى[ - 
بل خيرب العباد مبا مل يكن . ي ال خيفى عليه خافيةأنا الذ. أنا الّرّب وال إله غريي: "قال أشعيا 

وأُِمت مشيئيت كلها إين سأدعو طائراً من البدو البعيد . قبل أن يكون، وأكشف هلم احلوادث والغيوب
  .4"الشاسع
  .5والطائر املدعو من البدو البعيد الشاسع هو حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 1
، واألجوبة 157الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 21، 43/20أشعيا  2

  .177الفاخرة ص 
  .250: ص: ر. تقدم خترجيه 3
. ألين أنا اهللا وليس آخر اإلله. اذكروا األوليات منذ القدمي: "كاآليت. 11- 9- 46أشعيا  4

. يقوم، وأفعل كّل مسريت. قائًالً◌ رأيي. خري ومنذ القدمي مبا مل يفعلوليس مثلي خمرب منذ البدء باأل
: وقد وردت البشارة يف". رجل مشوريت قد تكلمت فأجريه. داع من املشرق الكاسر من أرض بعيدة

  .182، واألجوبة الفاخرة ص 157الدين والدولة ص 
ألنه . د صلى اهللا عليه وسلمحممّ : هو) طائراً (فهذا: "قال القرايف موضحًا البشارة السابقة 5

واحلمل على . وهديه يف اآلفاق. ومساه طائراً لطريان ملكه. من البدو الشاسع عن إقليم بين إسرائيل
ذا . الطائر احلقيقي ال يبقى يف هذا الكالم العظيم فائدة فتعني محله على معىن نفيس الئق 
ذا اخل ". رب سوى حمّمد صلى اهللا عليه وسلم فتعّني السياق العظيم ومل تقع يف هذا العامل ما يليق 

  ).183، 182األجوبة الفاخرة ص . (اهـ
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  :احلادية واألربعون 1]البشرى[-  
يا معشر العطاش توجهوا : "قال أشعيا متنبئاً على ما شرحه الكتاب العزيز من نعيم أهل اجلنة 

ويأكل ويشرب من اخلمر واللنب جمانًا بال  2]ميرت[ومن ليس معه فضة فليذهب و. إىل املاء والورود
آِسٍن َوأَنـَْهاٌر مِّن لََّنبٍ  ِفيَها أَنـَْهاٌر مِّن مَّاٍء َغريِ {) أ/2/114: / (ذلك تصديق لقوله تعاىل. 3"مثن

ٍة لِّلشَّارِِبَني َوأَنـَْهاٍر مِّن َعَسٍل مَُّصفًّى  َوَهلُم ِفيَها  ِمن ُكلِّ ملَّْ يـَتَـَغريَّ َطْعُمُه َوأَنـَْهاٌر مِّن َمخٍْر لَّذَّ
ويف ذلك تكذيب للنصارى واليهود ]. 15: سورة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، اآلية. [}الثََّمَراتِ 

  .ليس يف اجلنة شيء من هذه املالذ: وكطائفة من أهل األهواء إذ قالوا
  :الثّانية واألربعون 4]البشرى[  
قال أشعيا وتنبأ على دعاء حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكافة وأخرب أن رسالته عامة  

تدعو األمم الذين مل ل. إين أقمتك شاهدًا للشعوب، ومدبّرًا وسلطانًا لألمم: "إىل الناس أمجعني
قدوس إسرائيل هو الذي . ويأتيك األمم الذين مل يعرفوك هرولة وشّداً من أجل الّرّب إهلك. تعرفهم

ولريجع اخلاطئ عن خطيئته والفاجر عن فجوره . أمحدك، فاطلبوا ما عند الّرّب واستجيبوا له
  .6"إيل ألرمحه 5وليتب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ص، وأثبّتها من م ليست يف 1
  .والصواب ما أثبّته) ميتار(يف ص، م  2
  .160الدين والدولة ص : ، وقد وردت البشارة يف55/1أشعيا  3
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
  ).ولينيب(زاد : يف م 5
ها . رئيسًا وموصيًا للشعوب. هو ذا جعلته شارعًا للشعوب: "، كاآليت7- 55/4أشعيا  6

ألنه قد . عوها وأمة مل تعرفها تركض إليك من أجل الّرّب إهلك وقدوس إسرائيلأمة ال تعرفها تد
  ...".اطلبوا الّرّب ما دام يوجد ادعوه، وهو قريب. جمدك

  .160الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة بنّص املؤلِّف يف
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ا قد مجعها . فهذه نبوة مفصحة وبشرى مصرحة باسم أمحد صلى اهللا عليه وسلم  وكأن كلما
  .أشعيا من الكتاب العزيز والسنة الطاهرة

  :الثّالثة واألربعون 1]البشرى[-   
. / نظر يف الناس فلم ير من يعني على احلّق فأنكر ذلك إن اهللا سبحانه: "وقال أشعيا 

فاستألم العفاف والرب كالدرع ووضع . وبعث وليه فأنفذه بذراعه ومهد له بفضله) ب/2/114(
وجيزي أهل . ولبس اخلالص لينتقم من املبغضني له املعاديني. على رأسه إكليل اإلغاثة والفلح

. 3"يف مغارب األرض وليخشع يف مشارقها جلالله سبحانه جزاءهم أمجعني ليدوم اسم اهللا 2اجلزاء
. فقد استألم عليه السالم بالرب والتقى ولبسه والتحفه وارتدى، وخّلص أولياءه وانتقم من أعدائه

ا ا من . وأعلن باسم اهللا يف مشارق األرض ومغار فهذه نبوات ظاهرة وبشارات متضافرة يؤمن 
ج الطريققضى اهللا له بالتوفيق وجيحدها    .من عدل به عن 

  :الرّابعة واألربعون 4]البشرى[-   
ا على مّكة قومي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة اهللا طالعة : "قال أشعيا وتنبأ 

  األرض الظالم وغطى على األمم كّلها 5عليك، فقد ختلل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 1
  .اجلزائر: يف م 2
  .161، 160الدين والدولة ص : ، وقد وردت البشارة يف19- 59/16أشعيا  3
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
  ).حمل: (يف م 5
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وامللوك إىل ضوء .فتسري األمم إىل نورك.يظهر عليك كرامته.الضباب، يشرق عليك إشراقاً  
م سيأتونك وحيجون إليك من البلد البعيد)أ/2/115./(1طلوعك ويرتىب بنوك وبناتك على .إ

  .2"السرر واألرائك
. إلميان باهللا منهاوهذه نبوءة على ختصيص مّكة بشّد الرحال إليها ومتليك أهلها وظهور ا 

فمن أىب من املخالفني تْنزيل هذا الكالم على . وإزالة ظلم اجلهل مبصباح العلم املأخوذ عن أوالدها
وملة ثابتة . كعبة أخرى يف  األرض شرقًا وغربًا وشريعًة هاديًة من الضالل  3]فلرينا[مّكة والكعبة 

  .خالدة على مّر األحوال
  :وناخلامسة واألربع 4]البشرى[-   

ومعهم . إنه سريد عليك أبناؤك من بلد بعيد: "وقال أشعيا باسم الكعبة وحجها وتعظيمها
. وتبىن أبناء الغرباء سورك. فضتهم وذهبهم من أجل اسم الّرّب إهلك قدوس إسرائيل الذي أمحدك

اد وتق. وتدخل إليك أرسال األمم. الليل والنهار فال تغلق 5وتفتح أبوابك آناء. وختدمك ملكوهم
) ب/2/115/(والشعوب اليت ال ختدمك. وكّل أمة ال ختضع لك تتبدد تبديداً . إليك ملوكهم أذلة
ل لتبخر به بييت وموضع قدمي . وتأتيك الكرامة من صنوبر لبنان البهي. تصطلم اصطالماً  ومن األ
إىل األبد  وأجعلك كرامة. والقوم الذين كانوا يذلونك يأتون لتقبيل آثار أقدامك. ومستقر كراميت

  وغبطة وفرحاً إىل دهر الداهرين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طوع: يف م 1
، مقامع هامات ص 161الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 4- 60/1أشعيا  2
  .177،األجوبة الفاخرة ص149، هداية احليارى ص279،اإلعالم ص 276
  .والصواب ما أثبّته) فلريينا(يف ص، م  3
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
  .هلا: يف م 5
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 أنا الّرّب أين 2]تعلمني[و. وتصيبني من ذخائر امللوك. ألبان الشعوب 1]سرتضعني[و 
  .3"والذي جيعل مصاحبك تزهر إىل األبد. خملصك
املخالف بيتاً هللا  4]فليوجد لنا[فهذا أشعيا قد نّص فصرح وحقق أمر بيت اهللا العتيق وأفصح  

ذه الكرامات مشتمًال على قدم إبراهيم مقبًال مقبوًال يف  ذه الصفات خمصوصًا  تعاىل موصوفًا 
  .الغداة واًألصيل

  :الّسادسة واألربعون 5]بشرىال[-   
هكذا يقول الّرّب قدوس إسرائيل ستقوم : "قال أشعيا خماطبًا للنّيب حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 

/ ألن وعد اهللا حّق وأنا الذي انتخبتك واخرتتك ويف . لك امللوك إذا رأوك وتسجد لك السالطني
لرتث . للشعوب ونورًا لألمملنفسي اجتبيتك وجعلتك ميثاقًا . شدائدك أعنتك) أ/2/116(

وتوافيك األقوام من بالد . وجتعل اجلبال طرقًا مذللة. األرض وتطلق األسرى املسجونني وتؤمنهم
فقد . واهتزي أيتها األرض فرحًا وابتهجي أيتها اجلبال باحلمد 6فسبحي أيتها السماء. شاسعة

  .7"تالقى الّرّب شعبه ورحم املساكني من خلقه
نبوة ال تليق بغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو خمتار اهللا وجمتباه ومنتخبه اعلم أن هذه ال

وهو رجل واحد بغري أعوان وال معتضد بأنصار حىت قهر . الذي أعانه على شدائده. من خلقه
رث وو . والتزموا شرعه وتقيدوا بأحكامه وأخذوا بسنته طوعاً وكرهاً واختياراً وجرباً . امللوك فدانوا بدينه

  األرض وفتحها هو وأمته شرقاً وغرباً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والصواب ما أثبّته) تعلمي... سرتضعني(يف ص، م  1
  .والصواب ما أثبّته) تعلمي(يف ص، م  2
، وذكرت مقدمة هذه البشارة يف 163 2ب : وقد وردت البشارة يف, 9- 60/1أشعيا  3

  .488: ص: ر. ة عشرةنفس اإلصحاح يف البشارة الثامن
  .والصواب ما أثبّته) فليوجدنا(يف ص، م  4
  .يف ليست يف ص، وأثبتها من م 5
  ).أيتها: (تكررت لفظه: يف ص 6
وذكرت . 164، 163الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 13- 7- 49أشعيا  7

  .489: مقدمة هذه البشارة يف نفس اإلصحاح يف البشارة العشرون ص
  لثايناجمللد ا
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وأمن اجلبال الوعرة ودّكها . وفّك األسرى واملسجونني. وقيد امللوك والطغاة. وجنوبًا ومشاالً  
وقد كانت العرب قبل مبعثه صلى اهللا عليه وسلم . ةمسلوك 1فصارت شرائع وطرقاً 

ا[حمبوسة بأرضها ) ب/2/116/( من خوف فارس وكسرى وقيصر وغريمها من  2]ال يتجاوزو
وأورثهم أرض فارس وقيصر وغريمها وملكهم أمواهلم . وأطلقها اهللا برسوله من سجنها. امللوك

  .فاستخرجوا ذخائرهم وحازوا معاقلهم ومتلكوا عقائلهم
  ".يا قدوس إسرائيل: "ما معىن قول أشعيا يف أّول هذه البشارات: فإن قيل 
يا قدوس إسرائيل :وبنو إسرائيل إذا دعوا اهللا قالوا.هو إمنا خياطب يف أيامه بين إسرائيل: قلنا 

  .فاحتاج أن خياطبهم مبا يفهمون.افعل بناكذا وكذا
  :الّسابعة واألربعون 3]البشرى[-   
هأنذا ناصب لألمم علماً : هكذا يقول الّربّ : "بأ على الكعبة والركن األسودقال أشعيا وتن 
م على أيديهم وأكتافهم وتكون امللوك ظؤورتك. وآية م يأتونك بأبنائهم وبنا وعاقل  4وهي أ

فتعلمني حينئٍذ أين . نسائهم مرضعاتك وخيرون على وجوههم سجدًا لك ويلحسون تراب أقدامك
  .5" خيزى الراجون لدىأنا الّرّب الذي ال

واملرضعة يشري إىل ما قام امللوك ) أ/2/117/ (الداية واملزيِّنة : وهي. مجع ظئر: الظوؤورة
ونساء امللوك من خدمة املسجد احلرام وحتلية الكعبة وتزيينها بالديباج والذهب والفضة وتغليفها 

  وتذللهم. الفاخر 6باملسك وغسلها باملاورد املفتوق فيه الطيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وهو خطأ) طرق: (يف م 1
  .والصواب ما أثبّته) ال يتجاوزها(، ويف م )ال يتجاوزها(يف ص  2
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 3
  .خاوورتك: يف م 4
. 166، 165الدين والدولة ص : وقد وردت هذه البشارى يف. 23- 49/22أشعيا  5

  .العشرين والّسادسة واألربعني: نفس اإلصحاح يف البشارتنيوذكرت مقدمة هذه البشارة يف 



  ).و: (زاد: يف م 6
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حفاة األقدام حسر الرؤوس . وتقبيلهم حجرها. حوهلا حوهلا وخضوعهم ألهلها وتطوافهم    
فأي بيان أبني من هذا البيان ملن نّور اهللا قلبه وجوهر لبه وأراد به اخلري ومحاه . مبتذلني متواضعني

  !!.من اهلوى؟
  :الثّامنة واألربعون 1]البشرى[- 

قال الّرّب أنا الّرّب ": النّيب وتنبأ على حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 2قال هوشاع    
ا. ويف أرض قفر خراب غري مأهول. اإلله الذي رعيتك يف البدو   .3"ويف أرض ال أنيس 

وما يعرف من هذا حاله سوى حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو أبوه إمساعيل عليه     
  .السالم
  :الّتاسعة واألربعون 4]البشرى[- 

ا أمة جليلة عزيزة مل يكن مثلها : قال اهللا: "د عليه السالمقال هوشع متنبأ على أمة حممّ      إ
  .5"النار حترق من أمامها ومن خلفها. وال تكون) ب/2/172/ (قط 

ا النار     وتلك أمة النّيب حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وهي اليت ال تقوم هلا شيء من األمم كأ
  نه مل يكن يف العامل مثلها وال يكونوأ 6يف إحراقها، وقد وصفها اهللا باجلاللة والعّزة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 1
وهو عند أهل الكتاب من األنبياء . وهو ابن بئري). اخلالص: (اسم عربي معناه: هوشع 2

. ق. هـ722سنة  - وقد عاصر هوشع سقوط السامرة اليت كان ينتمي إليها . الصغار االثين عشر
وينسب إىل هوشع سفر بامسه حيتوي ). يهوذا(وكان معاصراً ألشعيا الذي تنبأ يف مملكة اجلنوب . م

إن سفر هوشع قد : "يقول سبينوزا). 1006، 1005قاموس ص : ر. (إصحاحاً ) 14(على 
ولكين أعجب  - : مث يقول - وال يذكر السفر إّال جزءاً ضئيًال من نبوته .كتب بعد موته مبدة طويلة



كما يشهد الكتاب . سنة 84من أننا ال نعرف شيئًا عن رجٍل استمرت نبوته أكثر من  حقاً 
  ).315، 314رسالة يف الالهوت ص : ر. (نفسه

كتاب الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. بألفاظ متقاربة 6- 13/4هوشع  3
167.  
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
الدين والدولة ص : وقد وردت يف البشارة يف. عمل أعثر على هذا الّنّص يف سفر هوش 5
167 ،168.  
  .العز: يف م 6
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وهو دليل حمبته هلا ألنه تعاىل . م من اهللا هلذه األمةوتلك تزكية ومدحة جليلة وثناء فخ. أبداً  

  .فلله ربنا احلمد السرمد واملدح املؤبد. إذا أحب شيئاً فّخمه وعظمه
  :اخلمسون 1]البشرى[ - 
وقد بلغ وقت النعمة ودنا ميقات اجلزاء، : "قال هوشع النّيب على حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 

فإنه ال خفاء بالرجل الذي عليه روح . شأنه 2السفري وليتبينوافليعرف بنو إسرائيل اجلهلة النيب 
  .3"وإن كثرة إمثهم وخطاياهم هي اليت محلتهم على اخلبث. السفارة
يعين بذلك وقت حمّمد صلى اهللا عليه وسلم، فشهد هوشاع أنه ". قد بلغ وقت النعمة: "قوله 

: سورة األنبياء، اآلية. [}َك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْرَسْلَنا{: نعمة على العاملني نظريه قوله تعاىل
107.[  
  :احلادية اخلمسون 4]البشرى[-  

  إن: "عشر وتنبأ على أمة حمّمد عليه السالم) أ/2/118/ (قال هوشاع وهو أحد االثين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 1
  .وليهوا: يف م 2



جاءت أيام العقاب جاءت أيام اجلزاء، : "، كاآليت9- 9/7ّنّص يف سفر هوشع ورد ال 3
أفرامي منتظر عند إهلي . سيعرف إسرائيل النّيب أمحق إنسان الروح جمنون من كثرة إمثك وكثرة احلقد

قد توغلوا فسدوا كأيام جبعة سيذكر إمثهم . حقد يف بني إهله. النيب فخ صياد على مجيع طرقه
، بلفظ 276، 275وقد ذكر هذه البشارة أيضًا القرطيب يف األعالم ص ". اهمسيعاقب خطاي

  .ولكنه أخطأ يف نسبه الّنّص إىل سفر أشعيا. مقارب ملا ذكره املؤلِّف
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
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إفرام قد اكتفى بالكذب والفرية، وبنو إسرائيل ويهوذا قد عنوا بالكذب واخليانة حىت نزلت  

  .وهذه صفة أمة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم. 1"أمة اهللا األمة املقدسة املؤمنة
  :واخلمسون 3]الثّانية[ 2]البشرى[-   
آخر األيام  - إنه يكون يف: "خا النّيب وتنبأ على بيت اهللا احلرام وما حيجه من الناسقال مي 

تعالوا نطلع إىل : يأتيه مجيع األمم يقولون. بيت الّرّب مبنيًا على قلل اجلبال ويف أربع رؤوس العوايل
  .4"جبل الّربّ 

يت املقدس مل فإن زعم أهل الكتاب أن ذلك ب. وذلك كله صفة البيت العتيق وجبل عرفة 
وبيت املقدس قد كان موجودًا معظمًا يف زمن ". إن ذلك إمنا يكون يف آخر األيام: "يصّح قوله

  .والنّيب إمنا يتنبأ على شيء مل يأت وال يتنبأ على ما هو حاضر عنده. ميخاً قائل هذه النبوءة
  :الثّالثة واخلمسون 5]البشرى[-   

/ والقدوس . إن اهللا جاء من التيمان: " يف نبوتهقال حبقوق ومسى حمّمد رسول اهللا مّرتني
اء حمّمد. من جبل فاران) ب/2/118( . وامتألت األرض من محده. لقد أضاءت السماء من 

قام . وتصحب سباع الطري أجناده. تسري املنايا أمامه. حيوط بالده بعّزة. شعاع منظره مثل النور
  فمسح األرض فتضعضعت له اجلبال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



وييت إسرائيل . قد أحاط ِيبَ أفرامي بالكذب: "، كاآليت11/12ورد الّنّص يف سفر هوشع  1
وقد نقل القرايف هذه البشارة عن املؤلِّف ". ومل يزل يهوذا شارداً عن اهللا وعن القدس األمني. باملكر

واليهود على الكذب فصرح بأن بين إسرائيل : "وقال. 178، 177يف األجوبة الفاخرة ص 
فإن النصارى داخلون يف بين . ومل يأت بعد نيب إسرائيل أمة غرينا. والضالل حىت تأيت األمة املقدسة

  .ا هـ". وهو املطلوب. فيكون حنن األمة املقدسة. إسرائيل
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 2
  .والصواب ما أثبّته) االثىن(يف ص، م  3
، وحتفة األريب ص 168الدين والدولة ص : دت البشارة يف، وقد ور 2، 4/1سفر ميخا  4
  .178، واألجوبة الفاخرة ص 278
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 5
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: مث قال - ولقد حاز املساعي القدمية . وتزعزعت ستور أهل مدين. واخنفضت الروايب. القدمية 

ار واحتدام أصواتك يف البحار وسترتع يف . وعلوت مراكب اإلنقاذ. وركبت اخليول. زجرك يف األ
واحنرف . ولقد رأتك اجلبال فارتاعت. وترتوي السهام بأمرك يا حمّمد ارتواء. قسيك إغراقًا وترعاً 

وسارت . ورفعت أيديها وَجال وخوفاً . املهاري نعريًا ورعباً  2ونعرت. السيل 1عنك شؤبوب
ألنك ظهرت . تدوخ األرض غضبًا وتدوس األمم زجراً . 3العساكر يف بريق سهامك وملعان نيازكك

  .4"خبالص أمتك وإنقاذ تراث آبائك
هللا عليه وسلم فقد رام سرت النهار اعلم أنه من رام صرف نبوة حبقوق هذه عن حمّمد صلى ا 

ار على ذلك وقد مساه بامسه مّرتني وأخربه بقوة أمته وسري )أ/2/119/(وأّىن يقدر. وحبس األ
وهذه النبوة ال تليق إّال مبحّمد وال تصلح إّال له وال تنَـزَّل . املنايا أمامهم واتباع جوارح الطري آثارهم
  .اول ممتنعاً إالّ عليه فمن حاول صرفها عنه فقد ح

  :الرّابعة واخلمسون 5]البشرى[-   



أيّها : "قال صفنيا النيب عليه السالم وتنبأ على كلمة التوحيد هي شهادة أن ال إله إّال اهللا
  فقد حان أن أُظهر. اإلنس َترجوا اليوم الذي أقوم فيه للشهادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
القاموس : ر. (شآبيب: ومجعه. وشّدة دفعه. كّل شيء  وحدّ . الدفعة من املطر: الشُّؤبوب 1

  ).127ص 
  ).624القاموس ص : ر. (الصراخ والصياح يف حرب أو شر: النعري 2
  .بناؤكك: يف م 3
والقدوس من جبل . اهللا جاء من تيمان: "، كاآليت15- 3/3ورد الّنّص يف سفر حبقوق  4
ومل ...". من تسبيحه، وكان ملعان كالنورجالله غطى السماوات واألرض امتألت  - ساله . فاران

: وقد وردت البشارة يف. يذكر بالنسخة احلالية اسم حمّمد صلى اهللا عليه وسلم كما ذكر املؤلِّف
، اإلعالم 227، مقامع هامات ص 204، أعالم النبوة ص 170، 169الدين والدولة ص 

ّمد صلى اهللا عليه ، حم163، 162، هداية احليارى ص 3/330، اجلواب الّصحيح 274ص 
  .178، إبراهيم خليل، األجوبة الفاخرة ص 71وسلم ص 

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 5
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هنالك أجدد هلم اللغة املختارة ليعلنوا باسم الّرّب مجيعًا ويعبدوه . األمم كلهاحكمي حلشر  
ار كوش. يف ربقة واحدة   .1"ويأتون بالذبائح يف تلك األيام من معابر أ

وهي اليت طبقت األرض ومألت الدنيا وتكلم غري أهلها . واللغة املختارة هي لغة العرب 
م خلفتها ا ركوش هي نواحي اليمن واحلجاز، وهي اليت تساق منها األغنام ومعابر أ. وهجروا لغا

حتمل أغنامه وذبائحه إىل الشام وبيت املقدس ) كوش(فمن ظن أن . واهلدي إىل بيت اهللا احلرام
  .فقد ظّن عجزاً 

  )ب/2/119: (اخلامسة واخلمسون 2]البشرى[ -   



أنه يكون : "ورة الدين دينًا واحداً قال زكريا النّيب وتنبأ أيضًا على مجع كلمة التوحيد وصري  
  .3"الّرّب يومئٍذ ربّاً واحداً ويكون امسه امساً واحداً 

وقد صار األمر كذلك مبحّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شرقًا وغربًا فجنوبًا ومشاًال،  
  .فمن َشذَّ عن ذلك فإىل النار

  :الّسادسة واخلمسون 4]البشرى[-  
 ذلك اليوم يكون اسم الّرّب القدوس على كّل شيء حىت على جلام ويف: "قال زكريا أيضاً  
  .5"الفرس

  وصار اسم اهللا على كّل شيء من ثوب. فقد متت هذه النبوة ببعثة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 يوم أقوم لذلك فانتظروين يقول الّرّب إىل: "، كاآليت10- 3/8ورد الّنّص يف سفر صفنيا  1
. ألن حكمي هو جبمع األمم وحشر املمالك ألصب عليهم سخطي كّل محو غضيب. إىل السلب

ألين حينئذ أحول الشعوب إىل شفة نقية ليدعوا كّلهم باسم . ألنه بنار غرييت تؤكل كّل األرض
ا كوش املتضرعون إيل. الّرّب ليعبدوه بكتف واحدة قد و ". متبددي يقدمون تقدميت. من عرب أ

  .206، وأعالم النبوة ص 172، 171الدين والدولة ص : وردت البشارة يف
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 2
  .173، 172الدين والدولة ص : ، وقد وردت البشارة يف14/9سفر زكريا  3
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 4
س اخليل قدس يف ذلك اليوم يكون على أجرا: "، كاآليت14/20ورد الّنّص يف سفر زكريا  5

  .173الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف". للّربّ 
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يكن يعرف قبل بعثه رسول اهللا صلى  وذلك شيء مل. ودار وسالح وذهب وفضة وغري ذلك 
  .اهللا عليه وسلم

  :الّسابعة واخلمسون 1]البشرى[ -  



ا حمّمداً صلى اهللا عليهما حاكيًا عن اهللا  من قبل أن : "قال أرميا الّنّيب عليه السالم وخاطب 
ما ألنك بكل . ومن قبل أن خترج من الرحم قدستك وجعلتك نبّيًا لألمم. أصورك يف الرحم عرفتك

) أ/2/120: /(وأنا معك خلالصك يقول الّربّ . وإىل كّل من أرسلتك تتوجه. 2آمرك تصدع
دم وتبرت . أفرغت كالمي يف فمك إفراغاً  فانظر فقد سلطتك اليوم على األمم واملمالك لتنسف و
  .3"وتسحق وتغرس وتبين ما رأيت

:  لقول اهللا تعاىل يف التوراة، نظري"أفرغت كالمي يف فمك إفراغاً : "قول أرميا: قال املؤلِّف 
. وهذه نبوات متضافرة ودالالت متظاهرة. يعين النّيب عليه السالم. 4"أجعل كالمي يف فمه"

ا  والتمسك بسببها   .فسبحان من خبس اليهود والنصارى حظهم من اإلميان 
  :الثّامنة واخلمسون 5]البشرى[-  

إين ُمهيِّج : "على اليهود والنصارى وغريهم قال أرميا أيضًا وتنبأ على نصر األمة احملّمدية
  أمة. عليكم يا بين إسرائيل من البعد أمة عزيزة أمة قدمية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليس يف ص، وأثبتها من م 1
  .تصنع: يف م 2
، مقامع 174، 173الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 10- 1/4أرميا  3

  .171، 170احليارى ص ، هداية 223هامات ص 
  .18/18تثنية  4
  .ليست يف ص، وأثبتها من م 5
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ا وكّلها جمرب جبار  ي األمة احلنيفية العربية اليت سلطها اهللا على  فهذه ه. 1"ال تفقهون لسا

وقد صدق اهللا يف خربه ووىف . واّختذ من دونه آهلة أخرى. كّل من كفر به وعبد معه عجًال ووثناً 
  .بقوله سبحانه تعاىل

  :الّتاسعة واخلمسون 2]البشرى[-  



/ يف إين جاعل شريعيت : "وقال أرميا متنبئًا على أمة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 
م، وأكون هلم إهلًا ويكونون يل شعباً ) ب/2/120( وال حيتاج الرحل أن . أفواههم وأكتبها يف قلو

وأنا أغفر , بل يصري الكّل عارفني باهللا صغريهم وكبريهم. يتعلم من غريه الدين وامللة ومعرفة اهللا
م وال أقرعهم خبطاياهم   .3"حينئٍذ ذنو

وأن هذا الشعب الطاهر شعبه، . ة بأن هذه األمة هي أمة اهللاهذه الّنبوة اجلليلة القدر شاهد 
ِلك إىل األتوين سوى هذه . وكفى بذلك فضًال وشرفاً 

َ
ا عن ظهر قلب امل فال نعلم أمة تقرأ كتاب رّ

  .فأما من عداها من األمم فإمنا يقرؤون من الصحف ويسمعون من غريهم. األمة احملمّدية
  :الّسّتون] البشرى[-   

ميا أيضًا وتنبأ على إزالة ملك الفرس وهالك فارس باملسلمني من أمة حمّمد صلى اهللا قال أر 
م 5]عيلم[ 4إين كاسر قوس: يقول الّربّ : "عليه وسلم   رأس عّزهم وجربو
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

واألجوبة . 174الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 16، 5/15سفر أرميا  1
  .182ص  الفاخرة
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 2
  .174الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 35- 31/33سفر أرميا  3
  .نفوس: يف م 4
اسم عربي من : وعليكم أو عيالم. والتصويب من نّص سفر أرميا). عيكم(يف ص، م  5

وقد مسيت . لكة بابلوهي بالد فيما وراء دجلة، وإىل الشرق من مم) مرتفعات: (أصل أكادي معناه
  ).651قاموس ص : ر. (بعيالم نسبة إىل عيالم بن سام ونسله العيالميون
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رياح من أربع جهات السماء، وأبدد أهلها يف تلك اجلهات، وأفض  وإين أغري بعيلم أربعة 

/ وأْنزل عليهم البالء والرجز , وأفـُلُّهم قدام طاليب أنفسهم فالًّ . عيلم قدام أعدائهم فّضاً 
  .1"األليم حّىت أفنيهم مث أنصب كرسي بعيلم، وأبيد من هناك من امللوك) أ/2/121(



ا هم ملوك الفرس ونزوله تعاىل وامللوك الذين ك. عيلم هي العراق  هو نزول األمة ) بعيلم(انوا 
ا هو إقامة اخللفاء من أهل  ا شعبه وأمته، ونصب كرسيه  احملّمدية اليت ذكر يف النبوة املتقدمة أ
ا املساجد واجلوامع واملدارس إلقراء كالمه وسنن رسله، وال خفاء أن ذلك كّله مل  ا وبناؤهم  بيته 

  .مبحّمد وأمته يتحقق إالّ 
  :والّسّتون 3]احلادية[ 2]البشرى[-  

ا حمّمدًا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعد آالت احلرب فإين أُبدد بك : "قال أرميا وشافه 
ا، وأبدد بك الطغاة لتجازي الكذابني بأوزارهم  ا واملراكب وركبا الشعوب، وأبدد بك اخليل وفرسا

فقد صدق اهللا ورسله، وبّدد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 4"بّ هذا قول الرّ . اليت ارتكبوها
ا وانتقم به وبأمته من الكذابني من الفرس والديلم  ا ومراكبها وركبا شعوب املشركني وخيلها وفرسا

م  واليهود . أناطوا األلوهية والربوبية بالنار) ب/2/121/ (والروم وأهل الكتاب، فكذب الفرس أ
م قذفو  م . ا أنبياءهم وحكموا بأن معبودهم جسم من األجسامأ وكذب النصارى العتقادهم أن رّ

  وكذب اليهود. الذي خلقهم ورزقهم هو رجل من بين آدم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 38- 49/35أرميا  1
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 2
  .والصواب ما أثبّته) األحد(يف ص، م  3
  .176الدين والدولة ص : ، وقد وردت البشارة يف24- 51/20أرميا  4
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األنداد من احلجارة واخلشب، وكذب الصائبة وغريهم إناطتهم الربوبية إناطتهم الربوبية ب 

أبدادهم  1بالكواكب وجنوم السماء، فسلط اهللا عليهم رسوله حمّمدًا صلى اهللا عليه وسلم، فأباد
م م وأفىن فرسا م وحمق أوثا م وكسر صلبا   .وأمخد نريا

  :الثّانية والّسّتون 2]البشرى[-   



ا، : " متنبئًا على هذه األمة العربية احملّمديةقال حزقيال النيبّ   إن كرمة أخرجت مثارها وأغصا
ا، فلم تلبث تلك الكرمة أن قلعت  3فأشرفت على األكابر والسادات، وارتفعت وبسقت أفنا

ا على األرض فأكلتها غرس يف البدو ويف  األرض املهملة  4فعند ذلك غرس. بالسخط ورمي 
 5]عصا[العطشى وخرجت من أغصانه فأكلت تلك حىت مل يوجد فيها ) أ/2/122/ (املعطلة 

  .6"قوية وال قضيب بأمر السلطان
وكيف سخط اهللا عليهم وأباد . ملل النصارى واليهود وسائر الطوائف:يريد بالغرس األّول

ويريد بالغرس اجلديد الذي غرسه يف البدو واألرض العطشى . مجوعهم واجتثت أصوهلم وفروعهم
  األمة الغريبة والشريعة احملّمديةهذه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).أيد(زياد : يف م 1
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 2
  .قلت: يف م 3
  .ليست يف م 4
  .177والتصويب من الدين والدولة ص ) غضوا(يف ص، م  5
نبوة ص ، أعالم ال177، وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص 14- 19/10حزقيال  6
، حممد رسول 172، هداية احليارى ص 276، واإلعالم ص 228، ومقامع هامات ص 205

  .179، 178، األجوبة الفاخرة ص 70، 69اهللا ص 
  اجمللد الثاين

                                    
695  |902  

=========================================  
  بالعزة احملمديةيف البشائر اإلهلية : الباب العاشر

واستيالءها على ممالك من تقدم حىت مل يدع هلا عزًّا وال سلطانًا إّال احتوت عليه وأكلته  
  .وهذه نبوءة واضحة وبشارة صادقة

  :الثّالثة والّسّتون 1]البشرى[-   
وأن اهللا : "وقال حزقيال أيضًا وهو يتهدد اليهود ويصف أمة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم 

ومملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم . يكم وباعث فيهم نبّياً، ومنَـزِّل عليهم كتاباً مظهرهم عل



باحلّق، وخترج رجال بين قيدار يف مجاعات الشعوب، معهم مالئكة على خيل بيض متسلحني 
  .نعوذ باهللا من النار. 2"فيحيطون بكم، وتكون عاقبتكم إىل النار

  )ب/2/122: / (الرّابعة والّسّتون 3]البشرى[-   
ستْنزع : "قال دانيال النّيب عليه السالم وذكر حمّمداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامسه فقال 

فهذا تصريح بغري تعريض وتصحيح ليس . 4"يف قسي إغراقاً، ترتوي السهام بأمرك يا حمّمد ارتواء
وأمر مطاع ال . م تْنزعآخر امسه حمّمد له سها 5]فإن نازع يف ذلك منازع فليوجد لنا. فيه متريض

  .يدفع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأثبّتها من م. ليست يف ص 1
ولكن توجد بعض ألفاظ هذا . مل أعثر على هذا الّنّص يف سفر حزقيال بالنسخة احلالية 2

، وقد ورد البشارة بالّنّص الذي ذكره املؤلِّف يف اجلواب 23- 38/14الّنّص يف سفر حزقيال 
، واإلعالم ص 225، ومقامع هامات ص 164، وهداية احليارى ص 3/331يح الّصح
  .179، األجوبة الفاخرة ص 273
  .وأثبّتها من م. ليست يف ص 3
ذا اللفظ يف سفر دانيال. 4 وقد تقدم ذكر هذا الّنّص يف البشارة الثّالثة . مل أعثر على نّص 

اجلواب الّصحيح : بشارة بنّصها يفوقد وردت هذه ال. واخلمسون اليت وردت يف سفر حبقوق
  .179، األجوبة الفاخرة ص 3/4

  .والصواب ما أثبّته) فليوجدنا(يف ص، م  5
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  :اخلامسة والّسّتون 1]شرىالب[-  
  .2"طوىب ملن أدرك أيام األلف والّثالمثائة واخلمسة والّثالثني: "قال دانيال عليه السالم 



وقد اعترب العلماء العارفون بأيام الناس وتوارخيهم فلم جيدوا ذلك يْنزل على واقعة بعد أيام  
عليه وسلم يف عام احلديبية وهي دانيال سوى عدد من كان من املسلمني مع رسول اهللا صلى اهللا 

  .3مقدمات الفتح
  :الّسادسة والّسّتون 4]البشرى[ -  

رأيت أيّها : "قال دانيال النّيب عليه السالم حني سأله خبتنصر عن تأويل رؤيا رآها مث نسيها
وبطنه وفخذاه من . امللك صنمًا عظيمًا قائمًا بني يديك رأسه من ذهب، وساعداه من الفضة

  قاه من حديد، ورجاله من خزف،الناس وسا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأثبّتها من م. ليست يف ص 1
، وقال ابن ربن 183الدين والدولة ص : ، وقد وردت البشارة يف12/12سفر دانيال  2

. فأعملت فيه الفكر فوجدته يوحي إىل هذا الدين وهذه الدولة العباسية خاصة: "معلقًا عليها
ذا العدد األيام والشهور والسننيوذلك أنه  أو سرًا من أسرار . ال خيلو دانيال من أن يكون أراد 

  .النبوة خيرجه احلساب
فإنه مل حيدث لبين إسرائيل وال يف العامل بعد أربع سنني فرح . إنه أراد به األيام: فإن قال قائل
ن ذلك مائة وأحد عشرة سنة فإ. وال بعد ألف وثالمثائة ومخس وثالثني شهراً . وال حادثة سارة
عىن به السنني، فإمنا ينتهي ذلك إىل هذه الدولة، ألن زمن دانيال إىل املسيح حنو : وأشهر فإن قالوا

إنه يأيت عليه وعلى قومه سبعون أسبوعًا يف : "ومصداق ذلك ما أوحي إليه. من مخسمائة سنة
سيح إىل سنتنا هذه مثامنائة وسبع ومن امل". السيب، مث يرجعون إىل بيت املقدس ويبعث املسيح

  .وينتهي ذلك إىل هذه الدولة العباسية منذ ثالثون سنة أو يزيد شيئاً . وستون سنة
فإين فكرت فيه . إنه ليس بسنني أيضًا بل سّر من أسرار النبوة خيرجها احلساب: فإن قال قائل

".  األنبياء مهدي ماجدحمّمد خامت: "فوجدت عدد هذه األيام مساويًا ملا جيتمع مع عدد حروف
  .اهـ...". فإنه إذا مجع حروف هذه األلفاظ حبساب اجلمل خرج منها ما بّينا وهي مخسة أمساء

  
اختلف يف عدد املسلمني يف غزوة احلديبية، : "20قال ابن حزم يف جوامع السرية ص  3
م بضع عشرة مائة من الصحابة: فقيل ألف : وقيل .ألف ومخسمائة ال تزيد أصالً : وقيل. إ

والصحيح . وهذا وهم شديد ألبتة. كانوا سبعمائة: وقال بعضهم. ألف وأربعمائة: وقيل. وثالمثائة
، البن هشام، 428، 3/427السرية : ر". (بال شّك بني األلف والثالمثائة إىل ألف ومخسمائة



نهاية ، للذهيب، البداية وال363ص ) تاريخ اإلسالم(، البن سعد، املغازي 1/69الطبقات 
  ".، البن كثري4/164
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ذلك الصنم فتفتت وتالشى ) أ/2/123/(ورأيت حجراً مل يقطعه يد إنسان قد جاء وَصكَّ  
. مث نسفته الريح فذهب وحتّول ذلك احلجر فصار جبًال عظيمًا حىت مأل األرض كّلها. وعاد رفاتاً 

  .هذا ما رأيت أيّها امللك
  ".فما تأويلها؟. صدقت: "فقال خبتنصر 
ضة ويقوم بعدك ولداك اللذان رأيت من الف. أنت الرأس الذي رأيته من الذهب: "قال دانيال 

ما وهي اليت تشبه النحاس. وهم دونك واململكة الرّابعة تكون . ويقوم بعدمها مملكة أخرى وهي دو
فأما الرجالن اليت رأيت من خزف فمملكة ضعيفة وكلمتها . قوية مثل احلديد الذي يدق كّل شيء

 إله السماء وأما احلجر الذي رأيت قد َصكَّ ذلك الصنم العظيم ففتته فهو نّيب يقيمه اهللا. مشتتة
. واألرض من قبيلة شريفة قوية، فيدق مجيع ملوك األرض وأممها حىت متتلئ منه األرض ومن أمته

فقد أخرب دانيال عن . 1"فهذا تعبري رؤياك أيّها امللك. ويدوم سلطان ذلك النّيب إىل انقضاء الدنيا
بنبوته هذه مجيع النبوات الواردة وصدق . نبّينا هو خامت األنبياء ودولته خامتة الدول 2اهللا تعاىل أن

  .3يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 181، 180الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 45- 2/31سفر دانيال  1
، الفصل 277، اإلعالم ص 230، 229، مقامع هامات ص 209، 207أعالم البنوة ص 

، حمّمد صلى اهللا 165، هداية احليارى ص 4/3اجلواب الّصحيح . ، البن حزم195، 1/194
، إظهار احلّق ص 180، 179، إبراهيم خليل، األجوبة الفاخرة ص 70، 69عليه وسلم ص 

  .195، 1/194، الفصل يف امللل والنحل 531، 530
  ).م(ليست يف  2



هذه النبوة اليت حتقق  - الذي كان قسيساص فأسلم  - يوضح لنا األستاذ إبراهيم خليل  3
ا دانيال على النحو اآليت   :أخرب 

  .ويرمز هلا بالرأس من الذهب يف عهد نبوخذ نصر. م مملكة بابل. ق 701سنة  - 1
  .م مملكة الكلدانيني يف عهد ميداس، ويرمز هلا بالفضة. ق 612سنة  - 2
  .الناسويرمز هلا ب. م اململكة اإلغريقية يف عهد اإلسكندر املقدوين.ق 326سنة  - 3
  .ويرمز هلا باحلديد. م اإلمرباطورية الرومانية يف عهد بومباي. ق 53سنة  - 4
  .واإلمرباطورية الساسانية يف الشرق.م اإلمرباطورية البيزنطية يف الغرب612سنة - 5
وكتب الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل امللوك يدعوهم إىل . م اإلسالم637سنة  - 6

  .ية البيزنطية والفارسيةاإلسالم، وتفويض اإلمرباطور 
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  )ب/2/123: / (الّسابعة والّسّتون 1]البشرى[ -  
ا البحررأيت يف نو : "قال دانيال النّيب أيضاً   واعتلج . مي كأن الرياح األربع قد هاجت ومتوج 

مث صعد منه أربع حيوانات عظام خمتلفة الصور؛ األّول مثل األسد وله أجنحة . اعتالجًا شديداً 
قم فكل من اللحم : واحليوان الثاين مثل الّدّب ويف فمه ثالثة أضالع، ومسعت قائًال يقول له. نسر

ويف جبينه أربعة أجنحة من حديد عظام فهو يأكل ويدق . الث مثل النمرواحليوان الث. واستكثر منه
ورأيته خمالفًا لتلك احليوانات وكانت له عشرة قرون فلم يلبث أن جنم له قرن صغري . برجليه ما بقي

من بني تلك القرون مث صار لذلك القرن عيون، مث عظم القرن الصغري جداً أكثر من سائر القرون، 
تأويل : فقال يل الّربّ : قال دانيال. كالمًا عجيبًا وكان ينازع القديسني ويقاوهم  فسمعته يتكلم

احليوان الرابع مملكة رابعة تكون يف آخر املمالك وهي أفضلها وأجلها تستويل على مجيع املمالك 
  .2"رغداً ) أ/2/124/ (وتدوسها وتدقها وتأكلها 

وأن ملتنا هي .  أن أمتنا هي الدائمة إىل األبدفقد شهد دانيال النّيب عليه السالم وأخرب عن اهللا
. وهي اليت كانت أكلت األمم ودقتها وداستها واستولت عليها بإذن اهللا. اليت ال يقاومها أحد



 3فهل يبقى بيان أبني من اهللا تعاىل على ألسن أنبيائه األطهار؟ وقد. ووعده احلّق وخربه الصدق
  يوان األّول هوإن احل: "قال من فسر كتب أهل الكتاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 1
، أعالم البنوة 183، 181وقد وردت البشارة يف الدين والدولة ص . 22- 7/2دانيال  2

، 105، 86، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 182، 181، األجوبة الفاخرة ص 207ص 
  .، عبد األحد داود133
  .بن ربن الطربي هذا كالم عليّ  3

  اجمللد الثاين
                                    

699  |902  
=========================================  

  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
واحليوان الثالث دولة الفرس، واحليوان . 1واحليوان الثاين دولة أهل املاهني. دولة أهل بابل 

إين أبارك إمساعيل : "ويف ذلك تصديق قول اهللا يف التوراة إلبراهيم عليه السالم. لرابع دولة العربا
  !!.  ومن توىل اهللا تعاىل تعظيمه وتفخيمه وبركته كيف ال يكون كذلك؟ 2ولدك وأعظمه جّداً ِجّداً 

  :الثّامنة والّسّتون 3]البشرى[-  
ّني يل ما يكون من بين إسرائيل، وهل يتوب سألت اهللا وتضرعت إليه أن يب: "قال دانيال

/  عليهم ويرد إليهم ملكهم ويبعث فيهم األنبياء أو جيعل ذلك يف غريهم؟ قال دانيال 
السالم عليك يا : فظهر يل امللك يف صورة شاب حسن الوجه فقال: "عليه السالم) ب/2/124(

فصاروا . وعبدوا من دوين آهلة أخرى بين إسرائيل أغضبوين ومتردوا عليَّ  4إن: دانيال إن اهللا يقول
فسلطت عليهم خبتنصر فقتل رجاهلم وسيب . من بعد العلم إىل اجلهل ومن بعد الصدق إىل الكذب

م وأنا غري راٍض وال مقيلهم . ذراريهم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبهم وكذلك فعل من بعده 
م البتول فأختم عليهم عند ذلك  فال يزالون يف سخطي حىت أبعث مسيحي ابن العذراء. عثر

باللعن والسخط فال يزالون ملعونني، عليهم الذلة واملسكنة، حىت أبعث نّيب بين إسرائيل الذي 
ا، فأوحي إىل ذلك النّيب وأعلمه األمساء، وأزينه  بشرت به هاجر وأرسلت إليها مالكي فبشر

. والقصد سريته. الوفاء طبيعتهو . والصدق قوله. والتقوى ضمريه. وأجعل الرب شعاره. بالتقوى



/ أخصه بكتاٍب مصدق ملا بني يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها، أسري . والرشد سنته
  به إّيل، وأرقيه من مساء) أ/2/125(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وكانت مملكتهم قوية تشتمل على فارس . نسبة إىل مادي بن يافث: دولة املاديني: هي 1
  ).731- 729قاموس ص : ر. (عها وأشور وغريهاوتواب

  .17/17تكوين  2
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 3
  ).م(ليست يف  4
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إىل عبادي بالسرور والغبطة،  1ء، حّىت يعلو فُأدنيه وُأسلِّم عليه وأوحي إليه مث أردهإىل مسا 

ال فّظ وال . حافظاً ملا استودع، صادعاً مبا أمر، يدعو إىل توحيدي باللني من القول واملوعظة احلسنة
يدعو وال صخاب يف األسواق، رؤوف مبن وااله، رحيم مبن آمن به، خشن على من عاداه، ف. غليظ

مث سرد  - قال املؤلِّف  - قومه إىل توحيدي وعباديت، وخيربهم مبا رآى من آيايت فيكذبونه ويؤذونه 
دانيال قصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرفًا حرفًا مما أماله عليه امللك حىت وصل آخر أيام 

اونبوته كبرية وهي اآلن يف أيدي النصارى و . 2"أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا وفيها ما . اليهود يقرؤو
ولكن احلسد وفساد . وصفنا من إشادة اهللا بذكر هذه األمة وذكر نبّيها واتصال مملكتهم بالقيامة

  .املريب صار قّتار عن السعادة واهللا املوّفق
  :الّتاسعة والّسّتون 3]البشرى[ -   
من  ) ب/2/125/ (قال يسوع املسيح يف الفصل اخلامس عشر : قال يوحنا اإلجنيلي 
  .4"إن الفارقليط روح احلّق الذي يرسله أيب هو يعلمكم كّل شيء: "إجنيله

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أردوه: يف م 1



وبألفاظ خمتلفة ). 12، 11، 10، 9: (ورد الّنّص مطوًال يف سفر دانيال اإلصحاحات 2
وقد . ألهل الكتاب ألن يعد من البشاراتوالّنّص يف النسخة احلالية ليس ملزمًا . عما ذكره املؤلِّف
، األجوبة 167، 166، و هداية احليارى ص 5، 4/4اجلواب الّصحيح : وردت البشارة يف

  .182، 181الفاخرة ص 
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م 3
وأما املعزى الروح القدس الذي سريسله األب بامسي :"،كاآليت14/26ورد الّنّص يف إجنيل 4

وقد وردت بشارات األناجيل املصرخة ". شيء ويذكركم بكّل ما قلته لكم فهو يعلمكم كلّ 
، 213- 211، أعالم النبوة ص174،185الدين والدولة ص:يف املراجع اآلتية)الفارقليط(بلفظ

، 270- 267، حتفة األريب ص 134- 117، هداية احليارى ص 8- 4/6اجلواب الّصحيح 
، للقرطيب، النصيحة اإلميانية ص 270- 268 ، للعامري، اإلعالم ص203اإلعالم مبناقب ص 

، عبد 229، 219، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 550، مقامع هامات ص 320- 319
، إبراهيم خليل، الرسالة السبعية بإبطال الديانة 72األحد داود، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 

مشوئيل األورشليمي، الفصل يف ، للمهتدي إىل اإلسالم احلرب إسرائيل ابن القطان 40اليهودية ص 
  .، البن هشام1/295، السريةالنبوية165،168،األجوبة الفاخرة ص1/195امللل والنحل
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  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي أرسله اهللا بعد املسيح، وهو : هو) الفارقليطف( 

علمكم نبّيكم كّل شيء حىت : 1الذي عّلم الناس كّل شيء، قال يهودي لرجل من الصحابة
ى أن يستقبل أحدنا القبلة ببول أو غائط: "اخلراة؟ فقال أجل روح (وقد مساه املسيح . 2"لقد 

  .لك غاية املدحة وأعلى درجات املنحةوذ) احلقّ 
: وقيل). احلماد(إنه : فقيل: واعلم أن النصارى اختلفوا يف تفسري لفظة الفارقليط على أقوال 

فإن فّرعنا عليه فال خفاء بكون ). املخلًِّ◌ص(وأكثر النصارى على أنه ). املعز: (وقيل). احلامد(
ومنقذهم من . للناس من الكفر واملعاصي واجلهلحمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خملِّصًا 

إين آخذ حبجركم وأنتم : "قال عليه السالم. دركات اهلالك بإرشادهم إىل توحيد اهللا وعبادته



إين مل آت ألدين العامل بل : "وبذلك ّمسى املسيح نفسه يف اإلجنيل؛ إذ قال. 3"تقحمون يف النار
) أ/2/126/ (يا والدة اإلله لقد ولديت لنا : "موالنصارى يقرؤون يف صال. 4"ألخّلص العامل

  .وإذا كان املسيح خمّلصاً ال بّد من خملص آخر ألمته". خمّلصاً 
  فقد وضح أن. فأما على بقية األقوال، فليس لفظ أقرب إىل حمّمد من احلامد واحلماد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
رجل من املشركني وليس من : له ذلك هووالقائل . هو سلمان الفارسي رضي اهللا عنه 1

  .اليهود كما ذكر املؤلِّف
  .1/3، وأبو داود 5/438، وأمحد 224، 1/223أخرجه مسلم  2
ومسلم ). 11/316فتح الباري : ر. (26أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق باب   3

  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه4/1789
  .12/47يوحنا   4
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  .1حمّمد عليه السالم: هو) الفارقليط( 
  :الّسبعون 2]البشرى[ -   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وأبدلت بألفاظ أخرى ). فارقليط: (جد فيها لفظةإن الطبعات احلديثة لألناجيل ال تو   1
عزي، احملامي، املعني، املخلص، الوكيل، الشافع: (مثل

ُ
كانت ) الفارقليط(علمًا بأن كلمة ). امل

وقد . م1844م، 1831م، 1821موجودة يف الرتمجة العربية لألناجيل املطبوعة يف لندن سنة 
: جنيل يف إسطنبول مبكتبه عاطف أفندي حتت رقموقفت على خمطوطة لرتمجة التوراة والزبور واإل

ومعلوم لدينا أن اليهود والنصارى يسعون إىل إخفاء ). الفارقليط(وفيها ذكرت لفظة ). 7(
وذلك مما أخربنا . البشارات بالنّيب صلى اهللا عليه وسلم من كتبهم املقدسة لديهم أو حتريف معناها

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقاً  الَِّذينَ {: اهللا عزوجل عنهم فقال تعاىل آتـَيـْ
ُهْم َلَيْكُتُموَن احلَْقَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن  اليت ) فارقليط: (فما معىن كلمة]. 146: سورة البقرة، اآلية[ِمنـْ



اليونانية ) وسبريكليت: (معربة من كلمة) فارقليط(اخلف النصارى يف معناها؟ إن 
)PERIQLYTOS (واألدلة على ذلك كثرية . أمحد، صيغة املبالغة من احلمد: اليت تعين اسم

  :منها
يف القرن الثالث  - الذي كان مسيحيًا فأسلم  - شهادة العالمة علي بن ربّن الطربي  - 1

  .184الدين والدولة ص : اهلجري بذلك يف كتابه
أنسلم تورميدا يف القرن التاسع : م القس األسباينإن هذه الكلمة كانت سببًا يف إسال - 2

أن الفارقليط هو اسم من  - بعد إحلاح منه  - ) نقًال ومرتيل(اهلجري بعدما أخربه أستاذه القسيس 
فكان ذلك سببًا يف إشهار إسالمه وتغيري امسه إىل عبد اهللا . أمساء حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

: ص: ر. ريب يف الّرّد على أهل الصليب، وذكر فيه قصته مفصلةحتفة األ: الرتمجان وتأليف كتابه
65 -75.  

: الذي هداه اهللا إىل اإلسالم وغّري امسه إىل - ) دافيد بنجامني كلداين(شهادة القسيس  - 3
بذلك فقد وضح فيه أن الفارقليط ) حمّمد يف الكتاب املقدس: (يف كتابه القيم - ) عبد األحد داود(

. وليس أي شيء يدعيه النصارى، وإمنا هو اسم حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ليس هو الروح القدس
من كتابه  229- 207: ص: ر. (وبّني ذلك بأدلة من نصوص األناجيل وقواميس اللغة اليونانية

  ).املذكور
، أنه كان يف سنة 398، 397ذكر األستاذ عبد الوّهاب النجار يف قصص األنبياء ص  - 4

وقد سأله النجار يف ليلة ) كارلو نالينو. (غة العربية للمستشرق اإليطايلم زميل دراسة الل1894
إن القسس يقولون إن هذه الكلمة : فأجابه قائالً . ؟)برييكلتوس: (هـ ما معىن27/7/1311

إين أسأل الدكتور كارلونالينو احلاصل على الدكتوراه يف آداب : فقال النجار). املعزي: (معناها
فقال ".الذي له محد كثري:"إن معناها:فقال.ولست أسأل قسيساً .نانية القدميةاليهود باللغة اليو 

إن رسول اهللا : فقال النجار. نعم: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من محد؟ فقال الدكتور: النجار
للتوسع يف : ر. (يا أخي أنت كثريًا مث افرتقا: فقال الدكتور) أمحد(صلى اهللا عليه وسلم من أمساء 

، 129- 125، دراسة الكتب املقدسة ص 514- 511إظهار احلق ص : من األدلةاملزيد 
  ).موريس بوكادي

  .غري موجودة يف ص، وأثبّتها من م  2
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  حملمديةيف البشائر اإلهلية بالعزة ا: الباب العاشر
إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من األب : "قال يوحنا التلميذ أيضًا لتالميذه 

م مل . أن يعطيكم فارقليطاً آخر يثبت معكم إىل األبد روح احلّق الذي مل يطق العامل أن يقبلوه؛ أل
  .1"ولست أدعكم أيتاماً ألين سآتيكم عن قريب. يعرفوه
خلِّص: (وأنه على صحيح أقواهلم) للفارقليط(قد نقلنا تفسريهم  

ُ
وقد ذكر املسيح أنه ال ) امل

فلم يبق إّال محل الكالم على . وثبوت النيب إىل األبد ممتنع. آخر يثب إىل األبد) فارقليط(بّد من 
ا النيبّ  وهذه شريعة نبّينا صلى اهللا عليه وسلم باقية على أس قومي ومنهج من . الشريعة اليت جاء 

وذلك نظري قوله . ال تنقض بوفاقه وال تنقرض وال يتخلل اخللل خالهلا وال يعرتض. ّق مستقيماحل
ال نيب : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم]. 41: سورة األحزاب، اآلية. [}َوَخاَمتَ النَِّبيِّني{: تعاىل
  .2"بعدي

وإما ) ب/2/126( /إنه حمّمد رسول اهللا، : وهو إما أن يقولوا: فالنصارى يف ذلك بني أمرين
م : أن يقولوا إن املسيح أخلف قوله ومل يِف بوعده وتركهم أيتامًا بغري نّيب يتكفل بأمورهم ومل يأ

عن قريب كما وعد، بل إمنا أراد أن هذا النّيب املخلص هو الذي يأتيهم عن قريب، ومل أر أحداً من 
بعضم يزعم أنه ألسن نارية نزلت من إذ . املوعود به) الفارقليط(النصارى حيسن حتقيق جميء هذا 

وذلك خالف ما أخرب به املسيح؛ إذ املسيح ذكر . ففعلوا اآليات والعجائب 3السماء على التالميذ
مث . وهذه األلسن مل يتقدم حميؤها ومل تعرف أّوالً . وذلك يشري إىل أّول تقدم هلم. آخر) فارقليطاً (

م بعد املسيح امتهنوا تقتيًال وعذبوا بأنواعذلك كذب من قائله؛ إذ ِسري التالميذ تشهد ب   أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19- 14/15يوحنا   1
ومسلم ). 6/495فتح الباري : ر). (50(أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء باب   2

، 4/452، وأبو داود 5/278وأخرجه أمحد . ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه3/1471
  ".حديث صحيح: "وقال الرتمذي. عن ثوبان رضي اهللا عنه، 3/338والرتمذي 

  .4- 2/1أعمال الرسل   3
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ل عليهم من السماء ألسن من نار تؤيدهم على وذلك تكذيب ملن زعم أنه نز . العذاب 

اآلخر يأيت بعده ويدوم مع الناس إىل األبد ويعّلم ) الفارقليط(إن هذا : مث املسيح يقول. أعدائهم
فكيف تقول النصارى إنه هو هذا الذي يزعمون أنه . وأنه قد مسي روح احلقّ . اخلالئق كّل شيء

، )أ/2/127!. / (م إىل األبد ومل تعّلم أحدًا شيئاً؟ألسنة من نار نزلت مث انقضت ومضت ومل تد
  !هل هذا إالّ جهل من قائله، ومحل لكالم األنبياء والرسل على اخللف والكذب؟

فقد وضح أن هذا املوعود به على لسان املسيح إمنا هو حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه  
م مل يعرفوه بأنه مل يطق العامل أن يقبلوه؛: "وقد وصفه املسيح. وسلم يريد أنه يأيت يف زمن ". أل

قد نبتت على ذلك أجسادهم . الغالب على أهله عبادة األوثان وتعظيم الصلبان وسجر النريان
وهاجم . وثبتت عليه آباؤهم وأجدادهم فما راعهم إّال رسول قد جاءهم من التوحيد مبا مل يعرفوه

ذا يف  1مجعهم بفطم أجعل اآلهلة إهلًا واحدًا إن : وقالوا. 2آبائنا األّولنيما ألفوه فقالوا ما مسعنا 
. فلذلك مل يقبلوه والنّيب على احلقيقة ال يعرفه إّال من فاض عليه من فيضه. 3هذا لشيء عجاب

  .وارتاض يف فسيح روضه
  :والّسبعون 5]احلادية[ 4]البشرى[ -   

  يه نأيت،من حيبين حيفظ كلميت، وأيب حيبه وإل: قال املسيح: "قال يوحنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بعظم: يف م  1
ََذا ِيف آبَائَِنا األوَِّلنيَ {: اقتباس من قوله تعاىل  2 ْعَنا ِ   ].36: سورة القصص، اآلية. [}َوَما مسَِ
  .5: اآلية: اقتباس من اآلية الكرمية يف سورة ص  3
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  4
  .لصواب ما أثبّتهوا) األحد(يف ص، م   5
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  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
ذا أليت عندكم مقيم، والفارقليط روح القدس الذي يرسله أيب   وعنده نتخذ املْنزل، كلمتكم 
وهو يذكركم كّل ما قلت لكم، أستودعكم سالمي ال ) ب/2/127/ (يعلمكم كّل شيء هو 

. تقلق قلوبكم وال جتزع فإين منطلق وعائد إليكم، لو كنتم حتبونين كنتم تفرحون مبضيي إىل األب
ذا ميجد أيب   .1"فإن أنتم ثبتم ّيف ثبت كالمي فيكم كان لكم كّل ما تريدون و

كما شهد أّوًال بأنه روح اهللا، . 2)روح القدس(لسالم بأن حمّمدا هو وقد شهد املسيح عليه ا 
م  وأن اهللا أرسله، وأنه يعلم الناس كّل ما حيتاجونه إليه من أمر معاشهم ومعادهم، وأخرب تالميذه أ
إن ثبتوا على وصيته يف تعظيم أمر هذا املخّلص الثاين والتزام أوامره واجتناب نواهيه واحلّث على 

َوَلو َأنَّ َأْهَل الِكَتاِب آَمُنوا {: نظري ذلك من الكتاب العزيز قوله تعاىل. ه كان هلم ما أرادوااتباع
ِِم َوَألْدَخْلَناُهم َجنَّاِت النَِّعيِم  َوَلْو أَنـَُّهم أََقاُموا التـَّْوَراَة وَ  يَل َوَما أُْنزَِل َواتـََّقوا َلَكفَّْرنَا َعنـُْهم َسيَِّئا اِإلجنِْ

م َألَكُلوا ِمن فـَْوِقِهم َوِمن َحتِْت َأْرُجِلِهمِإَليهِ    ].66- 65: سورة املائدة، اآلية. [}م مِّن رَِِّّ
إنه ملا قربت مدة املسيح وانتهاء مقامه يف األرض ودنا رفعه منها محَّل أصحابه : قال املؤلِّف 

اء والرسل كما نقلنا وكذلك فعل سائر األنبي) أ/2/128. / (هذه األمانة ليؤدوها إىل من بعدهم
  :وهلم يف ذلك مقاصد. عنهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31- 14/23يوحنا   1
ذكرها الشيخ رمحة اهللا . اعرتض بعض علماء الربوتستانت بشبهات على هذه البشارة  2

س بروح القد) فارقليط(أنه جاء يف هذه العبارة تفسري : ومن تلك الشبهات. اهلندي ورّد عليها
حمّمد صلى اهللا عليه ) فارقليط(فكيف يصّح أن يراد بـ . عن األقنوم الثالث. وروح احلّق ومها عبارتان

  !.وسلم؟
وليس املراد بروح اهللا : "وقد رّد الشيخ رمحة اهللا اهلندي على ذلك جبواب مفصل مقنع خالصته
بروح ) فارقليط(فتفسري  .وروح احلّق األقنوم الثالث الذي هو عني اهللا على زعمهم كما هو ظاهر

ما مبعىن ذا املعىن يف ). الواعظ: (القدس وروح احلّق ال يضرنا أل كما أن روح احلّق وروح اهللا 
إظهار احلّق : ر. اهـ". رسالة يوحنا األوىل فيصح إطالقها على حمّمد صلى اهللا عليه وسلم بال ريب

  .545- 544ص 
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أن يقوموا هللا تعاىل مبا وجب من حّقه يف تعظيم من عظَّم من أهل صفوته، فقد قال : أحدها 

َوِإْذ َأَخَذ اهللا ِميثَاَق {: قال اهللا تعاىل. 1"إين سأعّظمه جّدًا ِجّداً : "اهللا تعاىل يف التوراة إلبراهيم
ٌق لَِّما َمَعُكم َلتـُْؤِمُننَّ ِبِه َولَ  . }تَـْنُصرُنَّهُ النَِّبيَِّني َلما آتـَْيُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكم َرُسوٌل مَُّصدِّ

  ].81: سورة آل عمران، اآلية[
ميان بنّيب حاضر ونّيب كرمي مرتقب ودليله قوله صلى أجر اإل: أن حيصلوا ألممهم أجرين: والثّاين 

رجًال من أهل الكتاب آمن بنبّيه مث  - وذكر منهم  - ثالثة يؤتون أجرهم مرّتني : "اهللا عليه وسلم
  .2"أدركه وآمن به

م أن األنبياء من املتقدمني قد : والثّالث  دفع الشكوك عن ضعفاء أتباع هذا النّيب فإنه اتصل 
. ه وذكروه بامسه ووصفوا بلده وأرضه وقومه وميزته زالت عنهم عوارض الشكوك فأثبتوا فيهمتنبؤا علي

الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوباً {: لذلك قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه
يلِ  ِإنَّ َهَذا َلِفي {: وعّز من قائل]. 157: عراف، اآليةسورة األ. [}ِعنَدُهم ِيف التَّوَراِة َواِإلجنِْ

  سورة. [}َوُموَسى 3الصُُّحِف اُألوَىل ُصُحِف ِإبـَْراِهيمَ 
: سورة الشعراء، اآلية. [}َوِإنَُّه َلِفي زُبُِر اَألوَِّلنيَ {: وقال سبحانه]. 19- 18: األعلى، اآلية

196.[  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17/17تكوين   1
، ومسلم )1/190فتح الباري : ر). (31(أخرجه البخاري يف كتاب العامل باب   2

  .، عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه2/33، وأمحد 135، 1/134
أولئك {: وقد ثبت أن اآلية املوافقة هلذا احلديث وهي قوله تعاىل: "قـال احلافظ ابن حجر

  ".منهم كعبد اهللا بن سالم وغريهنزلت يف طائفة آمنوا . }يؤتون أجرهم مّرتني
  ).ب/2/128/ (  3
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  :الثّانية والّسبعون 1]البشرى[-  
شهادة الرسول له بالنبوة والرسالة وتكذيب اليهود فيما رموه به قال املسيح وتنبأ بذلك على  

إذا جاء : "قال فيما حكاه يوحنا عنه. من الكذب والزور ونسبوه إىل أمه الطاهرة من الفجور
الفارقليط الذي أيب أرسله، روح احلّق الذي من أيب هو يشهد يل، قلت لكم هذا حّىت إذا كان 

  .2"تؤمنوا به وال تشكوا فيه
ما  - أَمتَّ اهللا علينا وعليكم نعمة اإلسالم ووّفقنا وإيّاكم لشكر متابعته عليه السالم  - تدبّروا  

  .من اإلفصاح بشأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) الفارقليط(اشتملت عليه فصول 
واعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد شهد للمسيح يف غري موضع من الكتاب  

. }َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه آيَةً {: لنبوة والرسالة وصدقه فيما جاء به من عند اهللا كقوله تعاىلالعزيز با
َِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اِهللا وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها {: وقوله تعالـى]. 50: سورة املؤمنون، اآلية[

َا امل ِإمنَّ
  ].171: سورة النساء، اآلية. [}ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح مِّْنهُ 

إن به : وقالوا. وقد أكذب اليهود يف فريتهم على املسيح وعلى أمه إذ نسبوه إىل بنوة الزنا
رئيس الشياطني هو الذي يعينه ) بعل زبول(وزعموا أن ) أ/2/129. / (شيطانًا يتخبطه ويغويه

سيح مبحّمد رسول اهللا صلى فلهذا استشهد امل. على اآليات والعجائب كما شهد بذلك اإلجنيل
وقول املسيح هذا يشعر بتقدم ". روح احلّق الذي أيب أرسله هو يشهد يل: "اهللا عليه وسلم فقال

  رسالة حمّمد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  1
  .27، 15/26يوحنا   2
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اهللا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألن املسيح عليه السالم ذكر ذلك بلفظ املاضي فقال 
: وقد سئل: "ليه وسلمويؤيّد ذلك قول حمّمد رسول اهللا صلى اهللا ع). إنه يرسله: (، ومل يقل"أرسله

وقول املسيح . 1"كنت نبّيًا وإن آدم ملنجدل يف طينته: مىت وجبت لك النبوة؟ فقال عليه السالم
حتريض هلم على متابعته ". ذكرت لكم هذا قبل أن يكون حىت إذا كان ال تشكوا: "للتالميذ

، واملطلوب منه ما قدمناه والكالم وإن كان مع من كان حاضرًا من التالميذ. واملسارعة إىل متابعته
  .من املقاصد الثالث

وقد روي أن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدرك بعض احلواريني وهو سلمان 
  وال جرم أن طائفة من. 2أسلم سلمان) "ب/2/129: / (الفارسي ويوصيه ذلك احلواري

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).421: ص: ر. (تقدم خترجيه  1
- 1/273السرية : ر. (قصة إسالم سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أخرجها ابن إسحاق  2
، وابن سعد يف الطبقات 444- 5/441وعنه اإلمام أمحد يف مسنده ). البن هشام) 282

وقد . 226- 6/222، الطرباين يف الكبري 91- 2/82، والبيهقي يف الدالئل 77- 4/75
وإمنا كان الذي أدركه . رضي اهللا عنه قد أدرك بعض احلوارينيوهم املؤلِّف رمحه يف ظنه أن سلمان 

ممن  . مث يف عمورية بأرض الروم. مث نصيبني. مث صاحب املوصل. سلمان أسقف الكنيسة يف الشام
وقد أنبأه صاحب عمورية بعالمات النيب صلى اهللا . كانوا على الدين الصحيح لعيسى عليه السالم

سلمان قد أدرك بعض احلواريني الذين كانوا مع عيسى عليه  وال يعقل أن يكون. عليه وسلم
  .سنة تقريباً  600ألن ما بني عيسى وحمّمد صلوات وسالمه عليهما . السالم
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وإىل هلم جرا الداخلون يف دين . 1النصارى عند مبعثه ابتدرت إىل اإلميان كنصارى جنران 

من أسلم  2فما حيصى. حمّمد صلى اهللا عليه وسلم من النصارى واليهود أكثر من اخلارجني منه
واهللا يهدي من . منهم من علمائهم وصنفوا الكتب يف معائب ما كانوا عليه وحماسن ما صاروا إليه

م عن . وحقَّ القول على آخرين فلم يستنريوا بنور اهلدى. يشاء إىل صراط مستقيم وصدف 



: فهم املرادون بقول الكتاب العزيز. املسيح ما حّق عليهم من االرتكاس يف مهاوي الّردى 3وصايا
ويقول ]. 19: سورة الزمر، اآلية. [}النَّارِ أََفَمْن َحقَّ َعَليِه َكِلَمُة الَعَذاِب أََفَأْنَت تـُْنِقُذ َمْن ِيف {

ولقد َبكَّتهم بطرس . 4"عرف الثور واحلمار ربّه وجهل ذلك بنو إسرائيل: "أشعيا النّيب عليه السالم
لقد كان خرياً هلم أال يعرفوا طريق احلّق : "صاحب املسيح يف الفصل الثالث من رسالته الثانية فقال

م كالكلب من أن يعرفوه مث ينصرفون إىل  خالفه ولنوكهم الظاهره أنالتهم األمثال الصادقة القائلة، إ
  .5"يف احلمأة) أ/2/130/ (العائد يف قيئه واخلْنزير الذي اغتسل مث مترغ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم على النّيب صلى اهللا عليه وسلم وفد نصارى جنران وفيهم رؤوساهم السّيد والعقائب   1
ف فساءهلم وساءلوه ونزل فيهم الوحي بصدر سورة آل عمران يف الّرّد عليهم والفصل من واألسق

. اليت دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إليها) املالعنة(القضاء بينه وبينهم مث نكوهلم عن املباهلة 
معهم  وموادعتهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم على أن يرتكهم على دينهم ويدفعون له اجلزية ويبعث

وقد . فأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن اجلراح معهم. رجًال من الصحابة حيكم بينهم
، وعنه البيهقي يف الدالئل )266- 2/254السرية : ر. أخرج ابن إسحاق القصة مطولة

الذي كان أخ أسقف جنران أبو . ، موصوًال عن كرز بن علقمة رضي اهللا عنه391- 5/382
أقر له بنبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وأسلم بعد رجوعهم إىل جنران فضرب كرز وجه حارثة وقد 

  .ناقته حنو املدينة حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم
، من طريق حمّمد بن علّي 358- 1/357وأخرج القصة مطولة أيضًا ابن سعد يف الطبقات 

فتح : ر. (وأخرج البخاري القصة خمتصراً . أسلماوذكر أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك ف. القرشي
  .، عن حذيفة رضي اهللا عنه4/1882، ومسلم )94، 8/93الباري 
  ).حيمى: (يف م  2
  ).عن وصايا(تكررت : يف ص  3
  .1/3أشعيا   4
  .2/21رسالة بطرس الثانية   5
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  :الثّالثة والّسبعون 1]البشرى[ -  
إن خريًا لكم أن أنطلق ألين إن مل أذهب مل يأتكم : "قال املسيح فيما رواه يوحنا أيضاً  

على اخلطيئة، وإن يل كالمًا كثرياً  الفارقليط؛ فإذا انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء فهو يوبخ العامل
. لكن إذا جاء روح احلّق ذاك الذي يرشدكم إىل مجيع احلقّ . أريد قوله ولكنكم ال تستطيعون محله

. 2"ويعرفكم مجيع ما لألب. وخيربكم بكّل ما يأيت. ألنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم مبا يسمع
  :ا اللبيبيف هذا الفصل عدة معاين فليتدبره: قال املؤلِّف

إن : "اآليت أفضل منه؛ إذ قال) الفارقليط(أن املسيح عليه السالم اعرتف بأن هذا : منها 
  ".اخلرية هلم يف انطالقه وجميء الفارقليط اآلخر

وهذا صحيح املعىن من حيث إن جميء املصطفى ". فإذا انطلقت أرسلته: "قوله: ومنها 
  .موقوف على ذهاب املسيح

وقد فعل ذلك رسول اهللا ". أن هذا اآليت هو الذي يوبخ العامل على اخلطيئة: "ومنها أنه أخرب 
ووبخ العامل على خطاياهم، اجملوس على عبادة النار، ووبخ اليهود على عبادة عزير والعجل، ووبخ 

الثالوث، ووبخ الصابئة على عبادة الكواكب، ووبخ كفار ) ب/2/130/ (النصارى على عبادة 
عبادة األصنام واألنداد، فكان أمره يف ذلك مصحِّحًا ملا نطق به املسيح من أنه  العرب واهلنود على

  .إذا جاء عليه السالم وّبخ األمم على اخلطيئة
هو الذي خيربنا بكّل ما يأيت، : "اآلخر اآليت) الفارقليط(أن املسيح أخرب أن هذا : ومنها 

  .اهللا عليه وسلم وهذه حال حمّمد رسول اهللا صلى". ويعرفنا كّل شيء لألب
  فإن أبوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  1
  .16- 16/7يوحنا   2
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آخر بعد املسيح فوبخ العامل على ) فارقليط(لك فليخربونا َمْن هو الذي جاء خملِّصًا ذ 
وأرشد اخللق إىل عبادة اهللا وطاعته، وحذرهم من عصيانه ووبال خمالفته، وعرفهم ما هللا . اخلطيئة

  !.تعاىل عليهم من احلقوق يف أنفسهم وأمواهلم، ودامت شريعته واستمرت مع الناس إىل األبد؟
إن هذا الرجل اآليت بعده يعلم الناس كّل شيء، وأنه : "وقد قال املسيح يف الفصل األّول 

فقد . صّحته 2ذلك وإّال فليكذبوا قول املسيح هذا ويردوا 1]فليوجدوا لنا. [يدوم معهم إىل األبد
  .دار أمرهم فيه بني اإلسالم أو تكذيب املسيح يف خربه

ا نزلت من ) أ/2/131/ (فإن رجعوا القهقرى وزعموا   ا األلسن النارية اليت يزعمون أ أ
  .السماء على التالميذ وانقضت ومضت

ا عدة : فكيف يقولون". إن هذا الفارقليط شيء واحد: "أمل يقل املسيح. الويل لكم: قلنا  إ
فكيف تزعمون أنه أقام أيامًا قالئل مث ". إنه يدوم إىل األبد عندكم: "وقال!. ومجاعة نزلت؟

ا عن سواء السبيل. 3!ب؟ذه   .لقد كاد اهللا هذه العقول وحاد 
داللة على أن كّل ما ينطق به حمّمد صلى اهللا عليه وسلم  4ويف هذا الفصل من كالم املسيح 

ي وطلب فهو متلقى بالقبول إنه ال يتكلم : "إذ يقول. من آية مربورة وسنة مأثورة وموعظة وأدب و
سورة .[}َوَما يـَْنِطُق َعِن اهلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى{: قوله تعاىل نظريه". من عنده بل مبا يسمع

  ].4- 3:النجم، اآلية
  :البشرى الرّابعة والّسبعون -   

  قالت امرأة من أوالد يعقوب: "قال املسيح فيما حكاه يوحنا التلميذ عنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ب ما أثبّتهوالصوا) فليوجدنا(يف ص، م   1
  .وتروا: يف م  2
م أقاموا أياماً قالئل مث ذهبوا: (يف م  3   ).فكيف تزعمون أ
  .وصّححته من م) دالة(يف ص   4
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يا : يا سيد آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل وأنتم تقولون إنه أورشليم؟ فقال املسيح: للمسيح 
  .1"لألب) ب/2/131/ (هذه آمين فإنه ستأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم يسجدون 

ليها على يد فإن التوجه إ. وهذا القول من املسيح عليه السالم تنويه بأمر الكعبة: قال املؤلِّف 
وصار السجود هللا تعاىل ال يف أورشليم وال يف غريها بل . حمّمد صلى اهللا عليه وسلم نسخ ما عداها

  .2إىل جهة الكعبة ال غري
  :اخلامسة والّسبعون 3]البشرى[ -   
احلّق أقول لكم إنه سيأيت قوم من املشرق واملغرب فيتكئون مع : "قال املسيح ملن حضره 

هنالك يكون البكاء . وخترج بنو امللكوت إىل الظلمة الربّانية خارجاً . ويعقوبإبراهيم وإسحاق 
  .4"وصرير األسنان

وذلك القول من املسيح تنويه بأمة حمّمد إذ ليسوا من الذين خاطبهم املسيح : قال املؤلِّف 
َأوَىل  ِإنَّ {: قال اهللا تعاىل. ذا الكالم، فهم الذين يكونون يف رفقة إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ْؤِمِننيَ 

ُ
: سورة آل عمران، اآلية. [}النَّاِس بِِإبـَْراِهيَم َللَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوَهَذا النَِّيبُّ والَِّذيَن آَمُنوا واهللا َوِيلُّ امل

68.[  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .168وقد نقل هذه البشارة القرايف يف األجوبة الفاخرة ص . 21- 4/19يوحنا   1
َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر {: قال تعاىل  2 َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ

احلَْقُّ   أَنَّهُ اْلَمْسِجِد احلََْراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َليَـْعَلُمونَ 
ا يـَْعَمُلونَ    ].144: سورة البقرة، اآلية. [}ِمْن َرِِّْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  3
ونقل هذه البشارة القرايف يف األجوبة الفاخرة . 30- 13/26، لوقا 12، 8/11مىت   4

  .169، 168ص 
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  :الّسادسة والّسبعون 1]البشرى[-  



يا معلم ملاذا تقول الكتبة إن إلياء يأيت؟ فقال : سأل التالميذ املسيح فقالوا: "قال مىت التلميذ 
إن إلياء قدجاء فلم يعرفوه بل :وأقول لكم. يأيت ويعلمكم كّل شيءإن إلياء : عليه السالم

  .2"به كالذي أرادوا)أ/2/132/(فعلوا
فال بدَّ من الوفاء بقول ". إن إلياء قد أتى ومل يعرفوا قدره: "وقد ذكر. وقد فسروا إليا بأنه نيبّ  

لَّم الناس كّل شيء من أمر ومل يأِت بعد املسيح من ع. املسيح إن إلياء يأيت ويعلم الناس كّل شيء
  .الدنيا واآلخرة سوى حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :الّسابعة والّسبعون 3]البشرى[-   
  .4"قال املسيح إن أركون العامل سيأيت وليس يل شيء: "قال يوحنا احلواري 
أشعيا يف وصف  وقد قال. هم العظماء) األراكنة(و.بلغته العظيم القدر)األركون:(قال املؤلِّف 

وقال املسيح . عظيم اخلري والرب: يعين. 5"أركون السالم: "حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. يشري إىل السلطان الظامل، واإلدانة هي شّدة احملاسبة. 6"إن أركون العامل يدان: "عليه السالم
الذي قدمنا ذكره يأيت ) ارقليطالف: (يريد أن". إن أركون العامل سيأيت وليس يل شيء: "فقول املسيح

  .ويستويل على سائر امللك وينسخ كّل شرع فال يبقى مع شرعه شرع معترب وال حكم مقرر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  1
  .12- 17/10مىت   2
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  3
ألن رئيس هذا العامل يأيت وليس له يفَّ " :، كاآليت14/30ورد الّنّص يف إجنيل يوحنا   4
، 131، 118، هداية احليارى ص 17، 4/7اجلواب الّصحيح : وقد وردت البشارة يف". شيء

  .169، األجوبة الفاخرة ص 135
  .9/6أشعيا   5
  .16/11يوحنا   6
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  :الثّامنة والّسبعون 1]البشرى[ -  
/ إن الذي يأيت من بعدي : "ألصحابه - عليهم السالم  - قال حيىي بن زكريا  

  .3"خفه 2]أحل معقد[هو أقوى مين وأنا ال أستحق ) ب/2/132(
وال يليق أن يكون املسيح أصًال؛ ألن املسيح جاء مع حيىي . موما ذلك إّال حمّمد عليه السال 
  .5فيحىي أكرب منه بستة أشهر ال غري كما نطق به اإلجنيل. 4ال بعده
  :الّتاسعة والّسبعون 6]البشرى[ -   
أمل تقرؤوا أن احلجر الذي أرذله البناؤن صار رأسًا للزاوية من : قال املسيح: "قال مىت التلميذ 

إن ملكوت اهللا ستؤخذ : وهو عجيب يف أعيننا ومن أجل ذلك أقول لكم. ان هذاك  7عند اهللا
ا وكّل من سقط عليه . ومن سقط على هذا احلجر يتشدخ. منكم وتدفع إىل أمة أخرى تأكل مثر

  .8"ميحقه
ا بعد املسيح غري أمة   فليت شعري من هذه األمة اليت دفعت هلا ملكوت اهللا فأكلت مثر
و هذا الذي كّل من غزاه انشدخ، وكّل َمن توىل هو غزوه وقتاله حمقه سوى حمّمد وَمن ه! حمّمد؟

  !.صلى اهللا عليه وسلم وأمته؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  1
  .، وصّححت من نّص اإلجنيل)أجلس مقعد: (يف ص، م  2
: وقد وردت البشارة يف. 27، 1/26، يوحنا 3/16، لوقا 1/7، مرقص 3/11مىت   3

، عبد األحد 185، 166، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 187- 185النصيحة اإلميانية ص 
  .170داود، األجوبة الفاخرة ص 

  ).و(زاد : يف م  4
  .إجنيل لوقا اإلصحاح األّول  5
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  6
  .23، 118/22ورد الّنّص الذي استشهد به املسيح يف مزمور   7
، وهداية احليارى 4/7اجلواب الصحيح : ، وقد وردت البشارة يف46- 21/34مىت   8

، حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ص 536، 535، وإظهار احلّق ص 132، 119، 118: ص
  .170، األجوبة الفاخرة ص 272، األعالم ص 132، إبراهيم خليل، مقامع هامات ص 73
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  .فإن زعم النصارى أنه عين باحلجر نفسه 
/ ما هكذا أخربمتونا عنه، بل الذي حكيتم لنا أن شرذمة من اليهود وقعوا : قلنا هلم 

وهذا شيء مل نسمعه إّال منكم وال نُقل إلينا إالّ . ه وقتلوه وصلبوهعليه فمحقو ) أ/2/133(
  .عنكم
فإن . إن أراذل اليهود ظهروا عليه وشدخوه بطل قولكم إن املسيح عين باملثل نفسه: وإذا قلتم 

أبيتم إّال أن يكون املسيح هو رأس الزاوية فقد أكذبتم نفوسكم يف القتل والصلب واإلهانة؛ ألن 
فإن ثبتم على . والرئيس منهم هو الذي يرتفع وجيل عن امتداد يد اهلوان إليه. 1الناسالرأس من 

دعوى القتل والصلب واإلهانة تعّني صرف املثل املذكور إىل من جاء بعد املسيح، ومل يأِت بعده َمن 
  .صّريه اهللا رأساً للعامل وأوتيت أمته مثرة امللكوت سوى حمّمد وأمته

يه السالم بأن اليهود والنصارى يسلبون امللك والرئاسة ويصري ذلك إىل وقد أخرب املسيح عل 
ا: "املسلمني إذ يقول واملسيح عليه ". إن ملكوت اهللا ستؤخذ منكم وتدفع إىل أمة أخرى تأكل مثر

ومل يأِت بعد أمة املسيح َمن صار امللك والرئاسة والشريعة . السالم صادق يف قوله حمّق يف خربه
ا األنبياء قبل املسيح كما ) ب/2/133/ (لكلمة القاهرة سوى هذه األمة القائمة وا العربية اليت 
فهذا ما بقي يف اإلجنيل من البشرى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما محاه اهللا عن . 2قدمناه

  .أيدي األعادي
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).هو: (يف م  1
أمل تر إىل احلجر الذي أخره البناؤن صار رأساً : (وله يف البشارةوتأمل ق: "قال ابن القيم  2
ومثل األنبياء قبلي كمثل رجل بىن : (كيف جتده مطابقًا لقول النّيب صلى اهللا عليه وسلم!) للزاوية؟

ا ويعجبون منها، ويقولون هال : دارًا فأكملها وأمتها إّال موضع لبنة منها، فجعل الناس يطوفون 
  ").للبنة؟ فكنت أنا تلك اللبنةوضعت تلك ا
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  :البشرى الّثمانون -  
يا أحبائي إيّاكم أن تؤمنوا : "يسقال يوحنا التلميذ يف كتاب رسائل التالميذ املسّمى فراكس 

واعلموا أن كّل روح تؤمن بأن يسوع املسيح . بكّل روح، مّيزوا األرواح اليت من عند اهللا من غريها
وكّل روح ال تؤمن بأن يسوع املسيح، وكان جسدانياً . قد جاء وكان جسدانيًا فهي  من عند اهللا

  .1"عتم به وهو اآلن يف العاملبل من املسيح الكذاب الذي مس. فليست من عند اهللا
فقد شهد احلواري بأن حمّمد من عند اهللا؛ ألن حمّمد قد آمن أن املسيح قد جاء وكان  

واليهود إىل اآلن يف انتظار . فأما اليهود فلم يؤمنوا باملسيح وال كثري من أهل ذلك الزمان. جسدانياً 
عليهم  - لذي حذرت منه األنبياء وال مسيح يأيت سوى املسيح الدّجال الكذاب ا. مسيح آخر

بصدق حمّمد وأمته، وأن اعتقادهم يف ) أ/2/134/ (فهذا احلواري يوحنا قد شهد .  - السالم 
إذ فرَّق يف قوله . املسيح هو االعتقاد احلّق، وقد أكذب النصارى بقوله هذا يف دعوى ربوبية املسيح

  .هللاوشهد أن اهللا غريه وأنه غري ا. بني اهللا وبني امليسح
  :والّثمانون 3]احلادية[ 2]البشرى[ -   

إنه قد حان أن يبتدأ احلكم من بيت : "قال مشعون الصفا رئيس احلواريني يف كتاب فراكسيس
. ومنها كان ابتداء احلكم اجلديد. فبيت اهللا الذي ذكره احلواري هو الكعبة شّرفها اهللا. 4"اهللا ابتداء

  وال حيسن تْنزيل هذا الكالم على
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، اجلواب 185الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 3- 4/1رسالة يوحنا األوىل   1
  .182، األجوبة الفاخرة ص 135، وهداية احليارى ص 8- 4/7الّصحيح 
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  2
  .والصواب ما أثبّته) األحد(يف ص، م   3
، اجلواب 186الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 4/17رسالة بطرس األوىل   4

  .4/8الّصحيح 
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وال يليق إالّ . صدور هذا الكالم من مشعونبيت املقدس؛ ألن حكم ذاك كان مستمرًا عند  

  .بشرع جديد وال يقال فيما كان مستمراً إنه قد حان أن يبتدأ
  :الثّانية والّثمانون 1]البشرى[ -  
: قال فولس الذي يسمونه فولس الرسول يف رسالة من رسائله وهي الرّابعة إىل بعض إخوانه 

آلخر من حرة، فأما ابن األمة فكان مولده كمولد سائر إنه كان إلبراهيم ابنان أحدمها من أََمٍة وا"
. من اهللا ومها شبيهان بالناموسني والغرضني) ب/2/134/(البشر، وأما ابن احلرة فإنه ولد بالِعَدِة 

وأما سارة فهي . الذي هو نظري أورشليم هذه 2أما هاجر فشبيهة جببل سيناء الذي يف بالد أرابيا
  :فقد أفاد قول فولس هذا أموراً . 3"اءنظري أورشليم اليت يف السم

، ألن عجمة فولس العرب )أرابيا(أن إمساعيل وأمه هاجر قد كانا أوطنا أرض العرب : منها 
  .فنقل العني مهزة). األرب(

جاء : "وهو الذي قالت التوراة. مّتصل بوادي العرب اليت هي أرابيا 4أن جبل سيناء: ومنها 
  .5"اهللا من سيناء

  .بيت مّكة نظري بيت املقدس بشهادة فولسأن : ومنها 
وقد تعصب فولس هذا . أن كال الولدين صاحب ناموس وشريعة وأحكام وفرائض: ومنها 

". إن إمساعيل مولده كمولد سائر البشر: "على إمساعيل وأمه يف  موضعني من هذا الكالم ومها قوله
وقد غلط فولس فيهما ".  يف السماءتشبيه هاجر بالكعبة اليت يف احلجاز، وسارة بالكعبة اليت"و

  .مجيعاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ليست يف ص، وأثبتها يف م  1
  ).أربيا: (يف م  2
  .187الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 26- 4/22رسالة بولس إىل غالطية   3
  .تتصل: يف م  4
  .21/21تكوين   5
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بل ما ) أ/2/135/ (، فليس األمر كما ذكر "إمساعيل مل يولد ِبعَدة من اهللا تعاىل: "أما قوله 
  .ن التوراةولد إمساعيل إالّ بعد أن َمنَّ اهللا على ما بينته م

َفِمْن َغَلِطه أيضًا وسوء استنباطه واستخراجه، وذلك أن ". إن هاجر شبيهة بسيناء:"أما قوله 
هذا التشبيه الذي صار إليه ليس منصوصاً عليه ال يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف شيء من النبوات 

إن احلرة يف اجمللة : "ل فولس هذااإلجني 1فلم بثق. ألبتة ومل يتقدم إىل  القول به أحد من احلواريني
فشّبه األمة ببيت اهللا يف األرض، وَشبَّه احلرة ببيت له يف السماء استحساناً !". أفضل من األمة؟

وحتكيم العقل يف كّل مورد ومصدر جهل . وذلك شيء ال اعتبار له وال تعويل عليه. لذلك بعقله
وقد .  فاضًال أو شهدت له نبوة نيب بالفضلفالفاضل يف احلقيقة من كان عند اهللا. وخرق من فاعله

شهادات التوراة والنبوات واألناجيل األربعة فـََلم جند ملا ذكره هذا الرجل من  - رمحك اهللا  - اعتربنا 
يتمسك به، بل قد وجدنا التوراة خاصة تشري إىل  2]أصالً [تفضيل ساره وابنها على هاجر وابنها 
  ).ب/2/135: / (واضعتفضيل هاجر وابنها وذلك يف عدة م

إبراهيم، ورأينا التوراة  3أَنّا وجدنا التوراة تنطق صرحيًا أن اهللا ارتضى هاجر لبكر: منها  
فضلت البكر من األوالد يف املرياث وحسن الثناء فجعلت للبكر سهمني من املرياث وملن سواه 

ن ولدت البكر إلبراهيم فم. 5"ابين بكري أرسله يعبدين: "وقالت يف حّق بعضهم. 4سهمًا واحداً 
ا وقد أمثرت هاجر بكراً طيباً    .أفضل ممن مل تلده ألن الشجرة إمنا يعرف فضلها من مثر

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1118القاموس ص : ر. (كسر ونقص: أي  1
  .والصواب ما أثبّته) أصل(يف ص، م   2
  .16، 16/15، 5- 15/2تكوين   3
  .21/17تثنية   4
  .23، 4/22خروج   5
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ما . 1"دع أََمَتك وابنك وال يهمنك أمرمها: "أن اهللا تعاىل قال إلبراهيم: ومنها  وتكفل اهللا 

فتسلمهما سبحانه من يد إبراهيم خليله وكان خري  . توالمها وإمنا يتوىل اهللا الصاحلني من عبادهو 
  .كافل هلما

ا وقوله هلا: ومنها  ذا : "ظهور امللك هلاجر ومكاملتها من غري حجاب ورأفته  شدي يديك 
وهذا مل يتفق . 2"الصيب، فإن اهللا تعاىل قد مسع تضرعك وأن ولدك هذا يعظمه اهللا ِجّدًا جّداً 

  .لسارة أصالً 
) أ/2/136/ (تفجري اهللا هلا عني ماء من أرض صلد وبرية معطشة موحشة كّل : ومنها 

فمن رام غّضًا من هاجر وابنها من اليهود والنصارى فقد أزرى على . ذلك قد شهدت به التوراة
  .نفسه وكشف عورته بيده وأبان عن جهله بالتوراة والنبوات

  3بيتها ومسكنها وضرحيها بيتاً مقدساً حمجوجاً إليهجعل : ومنها 
تُعفِّر امللوك واألكابر جباهها برتابه ويطوفون به كما يطوف بعرش الرمحن، ال مندوحة ملن 

  .استطاع إليه سبيًال عن إتيانه وحجه
سالمة نسلها من املسخ فلم ميسخ أحد من أوالده هاجر قردة وال خنازير، ومل يلعن : ومنها 
م وصحفهم صرحي ًا كما لعن بنو إسرائيل على لسان موسى وأشعيا وداود وعيسى بن مرمي يف نبوا

  .على ما تشهد به التوراة وكتب األنبياء
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وقد ذكره املؤلِّف باملعىن. 14- 21/12تكوين   1
  .18، 21/17تكوين   2
فإن اهللا عزوجل . غري الئق خيالف العقيدة الصحيحة فهذا تعبري. لعله سبق قلم من املؤلِّف  3

ومل يرد يف . قد جعل مّكة حرمًا مقدسًا منذ خلق السماء واألرض كما ثبت ذلك يف الصحيحني
حديث مرفوع أو أثر صحيح أن هاجر أو إمساعيل أو غريه من األنبياء دفنوا يف املسجد احلرام كما 

ي النيب صلى اهللا عليه حتذير الساجد من : ر. (وسلم عن اّختاذ القبور مساجد أن ذلك خيالف 
  ).اّختاذ القبور مساجد، لأللباين

  اجمللد الثاين



                                    
720  |902  

=========================================  
  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر

م بدوام - يهم السالمعل- تنبؤ األنبياء: ومنها  عليها وعلى نسلها وموضع سكنها وشهاد
فولس هذا املتعصب على  1]فليوجد لنا[مملكتهم وقيام شريعتهم ولزوم أحكامهم إىل قيام القيامة 

َوّأنَّ الَفْضَل بَِيِد اهللا {. كانا يف كفالة اهللا واحدًا من هذه الفضائل ملن تعصب له  2]اللذين[أبوينا 
  ).ب/2/136]. (29: سورة احلديد، اآلية. [}َيَشاُء َواهللا ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ  يـُْؤتِِه َمن

  :الثّالثة والّثمانون 3]البشري[-  
يا رّب ها أنا مّيت وليس يل  ولد وإمنا : قال إبراهبم: "قال موسى يف السفر األّول من التوراة 

بل ابنك الذي خيرج من صلبك هو  كال ال يرثك هذا: فقال اهللا. يرثين غالمي اليعازر الدمشقي
وما . 4"الذي يرثك، فاخرج انظر إىل جنوم السماء فإن كنت حمصيها فإنك ستحصي ولدك أيضاً 

نعلم اآلن من طبق األرض ومأل أكناف الدنيا من ولد إبراهيم سوى ولد إمساعيل، فأما اليهود من 
وإمنا ورد ذلك مورد االمتنان ولد إسحاق فهم خول وذمة لبين إمساعيل يف سائر األرض كلها، 

واإلنعام على إبراهيم، ومل يكن اهللا تعاىل ليمنت على خليله باألوالد الدبري املسموخني قردة وخنازير 
  .وعباد العجول

وأما النصارى من ولد إسحاق فمشردون َشرَّدهم بنو إمساعيل خلف منقطع البحور ويف  
  .هرة ال يقدر خمالف على جحدها وردهافهذه نبوة ظاهرة وآية قا. أطراف مغرب األرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) فليوجدنا(يف ص، م   1
  .والصواب ما أثبّته) الذين(يف ص، م   2
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  3
، وحمّمد 134، 133الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 6- 15/2تكوين   4

  .، عبد األحد داود56يه وسلم ص صلى اهللا عل
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  :الرّابعة والّثمانون 1]البشرى[-  
فلما أصبح إبراهيم أخرج هاجر : "ليه السالمويف هذا السفر األّول من التوراة قال موسى ع 

فحملت الصّيب . وانتهى يف أمرمها إىل ما أمره به ربّه تعاىل. وولدها إمساعيل ودفع هلا زادا ومزادا
فوصلت إىل برية سبع فنفذ ماؤها، فوضعت الصيب حتت ) أ/2/137/ (على كتفها وشخصت 

ما بالك يا هاجر :  هاجر من السماء فقالشجرة شيح إذ مسع اهللا صوت الصيب فنادى َمَلك اهللا
ليفرج كربك وروعك فقد مسع اهللا صوت الصيب قومي فامحليه ومتسكي به، فإن اهللا جاعله ألمة 

وأن اهللا فتح عينيها فرأت بئر ماء فدنت ومألت املزادة وشربت وسقت . عظيمة ومعظمة ِجّداً جّداً 
  .2"وكان مسكنه يف بريقة فاران .وكان اهللا معها ومع الصيب حىت ترىبَّ . الصيب
وقد تضمنتها كتب اهللا املنَـزَّلة من لدن . فهذه أربع ومثانون بشارة عن األنبياء وأتباع األنبياء 

إبراهيم اخلليل إىل أتباع املسيح منّوهة باسم حمّمد صرحيًا واسم أرضه اليت خيرج منها وبلده اليت نشأ 
شاهدة بأنه عليه السالم خامت األنبياء وأنه حبيب اهللا . مصرحة بتعظيم شأنه وتفخيم أمره. ا

بعظم خطره عند اهللا وزلفته لديه، وأن ) ب/2/137/ (ُمَعرِّفة العباد . وروحه وخمتاره من عباده
وأن شريعته ناسخة . وأمته أصدق أمة. وملته أفضل ملة. دينه خري األديان وشريعته خري شريعة

ا ال تنسخ بل   .3تبقى ما بقيت الدنيا جلميع الشرائع وأ
ويسريًا من خطري، ولو استوعبت مجيع ما يف كتب . وإمنا نقلت قليًال من كثري: قال املؤلِّف 

اهللا من اإلشارة بذكر املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وذكر أمته ألطلت الكتاب وخرجت إىل حد 
  .واهللا املوّفق. فهذا القسم األّول من هذا الباب. اإلسهاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف ص، وأثبّتها من م  1
  .133، 132الدين والدولة ص : وقد وردت البشارة يف. 21- 21/14تكوين   2
ذه الكتب : فإن قالوا: "قال القرايف  3  - ! وهي غري صحيحة عندكم؟ - كيف تتمسكون 

وإمنا نذكر ما فيها من الداللة . كتبنبوة نبّينا عليه السالم ثابتة باملعجزات غنية عن هذه ال: قلنا
وهي مثل مجيع كتبهم يف  - على نبوته عليه السالم إلزامًا ألهل الكتاب الذين يعتقدون صحتها 

ا َمتَّ مقصودنا - الصّحة  ا االستدالل بطل . فإن كان حيسن االستدالل  وإن كانت ال حيسن 
يسع أهل الكتاب أن يعتقدوا صّحة هذه  وكيف.  - ألن مجيعه مثلها  - مجيع ما بيد أهل الكتاب 



ا؟ ! الكتب وال يقبلوا ما فيها من الداللة على حمّمد عليه السالم املواصل فصل حّد القطع من كثر
م حمًال، وألمساع التذكر أهالً  ". وإمنا عميت منهم البصائر وحنثت السرائر، فال جيد احلّق يف قلو

  ).183األجوبة الفاخرة ص : ر. (اهـ
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يف آيات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإثبات معجزاته الباهرة للعقول : القسم الثّاين منه 
  :اخلارقة للعادة

موسى واملسيح : من له اآلية والنبوة معاً مثل - عليهم السالم  - م أنه قد كان يف األنبياء واعل 
م ما بذها ومنهم من كانت له آية . فلم يبَق يف أيدي الناس منها إّال ذكرها. وقد ذهبت آيا

ه أنه تنبأ نبوة وليست له نبوة مذكورة مثل اليسع فإنه أحيا ميتاً يف حياته وميتاً بعد وفاته ومل ينقل عن
  .ألبتة

. 2ومل يكن له آية مثل حزقيال النيب ويوشاع) أ/2/133/ ( 1ومنهم من كانت له نبوة 
  .5وناحوم 4آية وال نبوة وهو معدود يف األنبياء مثل ماالخي 3ومنهم من مل تكن له

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دثاإلخبار مبا يستقبل من احلوا: املراد بالنبوة هنا 1
  .687: ص: ر. قد تقدمت ترمجته. هوشع: يعين 2
  ).م(ليست يف  3
. وهو عند أهل الكتاب آخر األنبياء يف العهد القدمي) رسويل(اسم عربي معناه : مالخي 4
وال يعرف شيء عن سريته وزمنه إّال عن . ألن نبوته كانت ختامًا لذلك العهد). اخلتم: (ويلقب بـ

: ر. (إصحاحات) 4(ن السفر املنسوب إليه بامسه وعدد إصحاحاته طريق التخمني واالستنباط م
  ).614، 613قاموس ص 

ويعتربونه أحد األنبياء االثين عشر الصغار، ويعتقد أنه  ). معز: (اسم عربي معناه: ناحوم 5
وينسب إليه سفر بامسه، عدد . وال يعرف شيء عن سريته وزمنه. كان ممن سبوا إىل بابل

  ).944قاموس ص : ر. (احاتإصح) 3(إصحاحاته 
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 وخلدى واستار ورفقًا ومل 2وحنة 1وقد أثبت أهل الكتاب نبوة مجاعة من النسوان مثل مرمي 

  .يف زمرة األنبياء عندهم 3]معدودات[يكن لواحدة منهن كتاب وال آية وهن 
فتنبأ به األنبياء . فأما سّيدنا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم فقد مجع اهللا له النبوة واآلية والتنبؤ 

 وأما النبوة فأخرب صلى اهللا. وأخربوا مبجيئه قبل كونه على ما تقدم يف القسم األّول من هذا الباب
عليه وسلم بذلك وأنبأ وَعرَّف بأشياء كثرية من املغّيبات اليت ال يتصور الوقوف على علمها إالّ 

  :من اهللا وإنباء منه سبحانه وكان ذلك يصدر منه على أنواع 4بتوقيف
ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم مما وقع واّتفق وسلم يف األزمان املاضية والعصور املتفرقة : فمنه

/ األمور ومهام اخلطوب من مبتدأ خلق اهللا العامل إىل قيام القيامة؛ فذكر شأن من عظائم 
 5شيث وإدريس ونوح وإبراهيم واألسباط: آدم وحواء وشأن مشاهري بين آدم مثل) ب/2/138(

م، وذكر مشاهري سري امللوك واجلبابرة والفراعنة وما  ويوسف وموسى واملسيح وسرد قصصهم وجمريا
  هذا مع القطع بأميته عليه الصالة والسالم، وأنه كان عربياً ال. ء واألصفياء معهماّتفق لألنبيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وتقدمت ترمجتها. مرمي أخت موسى عليه السالم 1
ا نبية. بنت فنوئيل: حنة 2 وكانت . سنة) 84(وعمرت إىل سن . وكانت أرملة. يعتقدون أ

اراً ال تفارق اهليكل ليًال  ا عرفت املسيح وهو طفل وأعلنت أنه . و ويزعم النصارى أ
  ).324، قاموس ص38- 2/36لوقا :ر.(املسيح املنتظر:أي)املسيا:(هو

  .والصواب ما أثبّته) معدودة(يف ص، م  3
  .بتوفيق: يف م 4
فسّموا األسباط . ولد كّل رجل منهم أمة من الناس. بنو يعقوب اثنا عشر رجالً : األسباط 5

يف الكثرة : أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي: وقيل. ن السبط وهو التتابع فهم مجاعةم
  ).لألصفهاين 222، املفردات ص 1/193تفسري ابن كثري : ر. (مبْنزلة الشجرة الواحدة سبطة
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 2بل إمنا نشأ بأرض قفار بني أجبل وسياسب. قط 1حيسن اخلط وال قرأ وال مسع كتاباً  
  .منقطعة األطراف عن العمران فوافق خربه ما يف صحف األّولني مل خيرم منه حرفاً 

فوقع يف زمانه واّتفق يف أيامه،ومن أخرب إنساناً  ما أخرب به أصحابه وحوارييه وأهل بيته: ومنه 
  .يف نفسه ممامل يلفظ به مل ميرت يف أنه صادق حمقّ 

حرفاً [سيقع بعد موته بزمان فوقع كما أخرب عليه السالم ومل يغادر منه  3ما أخرب به مما: ومنه 
اليت نقلها إلينا نقلة وذلك مودع يف كتابه الذي جاء به من عند اهللا ويف سنته الصادقة . 4]واحداً 

وقد ثبت نقل الكتاب بأقواهلم . فلو تطرق التشكيك إليها لتطرق إىل الكتاب العزيز. هذا الكتاب
السنة بأقواهلم أيضًا واحلكم فيهما واحد من حيث لزوم ) أ/2/139(فكذلك ثبتت . وصحّ 
  .5"أوتيت القرآن ومثله معه: "قال عليه الصالة والسالم. العمل

ائل من اليهود والنصارى لعّل أصحاب هذا النّيب متالؤوا على دعوى هذه املغّيبات ولو قال ق
  واآليات لنبّيهم وقيَّدوها يف كتابه وسننه تروجياً وإفكاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ُلو ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال َختُطُُّه بَِيِميِنَك ِإذاً {: قال تعاىل 1 . }الْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ  َوَما ُكْنَت تـَتـْ

  ].48: سورة العنكبوت، اآلية[
  .الوديان: أي 2
  ).م(والزيادة من ) ص(ليست يف  3
  .والصواب ما أثبّته) حرف واحد(يف ص، م  4
، واآلجري يف الشريعة ص 4/200، وأبو داود 4/131أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  5

هم من طريق حريز بن عثمان عن عبد احلكم بن أيب ، كلّ 1/150، وابن عبد الرب يف التمهيد 51
، فذكره يف :...عوف عن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه قال

  .سياق كويل
: ر. (واهللا أعلم. فإن حريز بن عثمان وعبد الرمحن بن أيب عوف ثقتان. إسناده صحيح: قلت
  ).494، 1/159التقريب 



  ثايناجمللد ال
                                    

725  |902  
=========================================  

  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
وكّل . فما أجابوا به عن أنفسهم كان جوابًا ِمنَّا هلم.إليه 2]ينتمون[مبثل ذلك فيمن 1لقوبلوا 

فهذا ما يتعلق بإنبائه عن الغيب الذي ال . جوابه عن املسؤولسؤال انقلب على سائله سقط 
  .يدخل حتت مقدرة البشر

وقد صنف العلماء وأرباب . وأما آياته عليه الصالة والسالم وخوارقه ومعجزاته فكثرية ِجّداً 
  وحنن نقتصر يف هذا املختصر. 3السري فيها التصانيف الكثرية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لتقولوا: م يف 1
  .والصواب ما أثبّته) ينتموا(يف ص، م  2
  :للعلماء يف تقسيم اآليات والرباهني الدالة على نبوة حمّمد صلى اهللا عليه عدة اعتبارات 3
  ).، البن كثري6/76البداية : ر. (فمنهم من قسمها باعتبار املدركني هلا إىل حسية ومعنوية - 
، 495- 1/493الشفا : ر. ( متواترة وغري متواترةومنهم من قسمها باعتبار سندها إىل - 

  ).5/81للقاضي عياض، وشرح الزرقاين على املواهب 
، البن 4/70اجلواب الّصحيح : ر. (ومنهم من قسمها باعتبار زمنها إىل منقرضة وباقية - 

  ).، للقرطيب1/72تيمية، اجلامع ألحكام القرآن 
اومنهم من قسمها باعتبار التحدي إىل ُمتحدّ  -  ا وغري متحدي  السرية احللبية : ر. (ي 

  ).للحليب 3/278
ألنه ينصب على . - وهو لإلمام ابن كثري  - وأوضح هذه التقسيمات وأيسرها التقسيم األّول 

  وتفصيل ذلك كاآليت. املعجزة نفسها
وسرية القرآن الكرمي، وأخالق النيب صلى اهللا عليه وسريته الشريفة، : ومنها: املعجزات املعنوية

  .- رضي اهللا عنهم  - أصحابه 
  :أما املعجزات احلسية فتنقسم إىل قسمني مها



انشقاق القمر، االستسقاء : مثل) املتعلقة بالسماء وما فيها: أي(املعجزات السماوية  - 1
  .واالستصحاء واإلسراء واملعراج، احتباس الشمس حىت تصل عري قريش بعد اإلسراء واملعراج

ما هو متعلق باإلنسان كتفله صلى اهللا عليه : متنوعة فمنها: وهي: ةاملعجزات األرضي - 2
ومنها ما هو متعلق باحليوان كسجود البعري له صلى اهللا عليه . على اجلروح واألمراض وشفائها

ومنها ما هو متعلق بالنبات كتسليم الشجر . وشكوى البعري له وشهادة الضب له صلى اهللا عليه
ومنها ما هو متعلق باجلمادات كتسليم احلجر عليه ونبع املاء . اهللا عليهعليه وإجابة دعوته صلى 

ومنها إجابه دعائه صلى اهللا عليه كدعائه للصحابة واستجابة دعائه . من بني أصابعه صلى اهللا عليه
ومنها إخباره صلى اهللا عليه باملغّيبات اليت حتقق وقوع بعضها وينتظر حتقق البعض . فيهم
  ).290- 6/76البداية والنهاية:ر.(ايتهصلى اهللا عليهمن األعداءومنها مح.اآلخر

دالئل النبوة البن منده، وأليب : أما مصنفات العلماء يف دالئل النبوة فهي كثرية ِجّداً من أبرزها
للتوسع يف معرفة الكتب املؤلف يف هذا الفن  :ر.(نعيم والبيهقي والشافا للقاضي عياض وغريه ذلك

  ).عن رسول اهللا صلى اهللا عليه للمنجد معجم ما ألف:(كتاب
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  .2حيصل الغرض واملعونة من اهللا سبحانه 1]ا[منها على ُلْمعة  
قد اشتهر عند أهل التواتر أن حمّمدًا صلى اهللا عليه وسلم كان أّمّيًا عربّيًا ناشئاً : معجزة - 1

ا وال معارف وال كتب تتضمن معرفة أخبار  املتقدمني يعرفون ) ب/2/129/ (بأرض ال علوم 
. 4أن تلي عليهم كتابًا من اهللا فيه مائة وأربع عشر سورة 3فلم يفجأهم. ذلك من حاله ضرورة

هذه آية صدقي وإن َمن جاء منكم مبثل هذا الكتاب أو بعشر سور من مثله أو بسورة : هلموقال 
. فأمجعوا ومل يقدموا وأصمتوا ومل يتكلموا. واحدة من مثله فلست صادقًا يف أن اهللا أرسلين إليكم

م وأصنامهم وتسفيه   هذا مع تقريعهم وعيب آهلتهم وانتقاص أوثا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 1



الشفا بتعريف حقوق : (قد اعتمد املؤلِّف يف القسم الثاين من الباب العاشر على كتاب 2
وقد كان . وخاصة فيما يتعلق بذكر معجزات النيب صلى اهللا عليه. للقاضي عياض) املصطفى

وأحيانًا خيتصر الّنّص ويكتفي بذكر . قلهاملؤلِّف ينقل من كتاب الشفا نقًال حرفيًا يف معظم ما ين
كنسخة ثالثة ) الشفا(ولذلك سنعتمد على كتاب . أمثلة على مواطن االستشهاد أو يذكره باملعىن

  .للكتاب ونبّني مواطن اخلالف أو اخلطأ اليت حدثت بفعل النسخ إن شاء اهللا تعاىل
  .يعجاهم: يف م 3
ال وبراءة سورة واحدة فأما عدد آيات القرآن مائة وثالث عشرة سورة جبعل األنف: وقيل 4

وأما كلماته فسبع وسبعون ألف كلمة . واختلفوا فيما زاد على ذلك. العظيم فستة آالف ومائتا آية
. وأما حروفه فثالمثائة ألف وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعون حرفاً . وأربعمائة وتسع وثالثون كلمة

واجد وعشرون ألف حرف ومائة ومثانون : وقيل. ر حرفاً ثالثة وعشرون ألفًا ومخسة عش: وقيل
  ).، مناع القطان146، مباحث يف علوم القرآن ص 1/8مقدمة تفسري ابن كثري : ر. (حرفاً 
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ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت {: أخالقهم وإظهار تعجيزهم على رؤوس املأل نيفًا وعشرين سنة بقوله 

سورة .[}رياً اِإلْنُس َواِجلنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل َهَذا الُقْرآِن َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهم لِبَـْعٍض َظهِ 
ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلِه ُمْفتَـَريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن {:وقوله تعاىل].88:اآليةاإلسراء، 

  ].13:سورة هود،اآلية.[}اهللا ِإْن ُكْنُتم َصاِدِقنيَ 
م   : وقال تعاىل. أبدًا فكان كما جزم وَحّتم] يفعلونه[على ذلك وال ] ال يقدرون[فأخرب أ

هذا َوُهْم أهل الرباعة يف النظم والنثر . فكلما زادهم تقريعًا ازدادوا خضوعاً . 1}ُتوا ِبُسوَرٍة مِّْثِلهِ َفأْ {
فما عدلوا إىل احلرب . واخلطب يرجتلون ذلك ارجتاًال، ويتنافسون فيه تنافسًا ويتناقشون عليه مناقشة

  .إّال والذي ُدعوا إليه من املعارضة أشّق عليهم وأصعب
/ حسن تأليفه، ورقة ترصيفه وفصاحته وبالغته اخلارقة لعادة : وه إعجازهفمن وج

مث هو يف . 2إن هذا إّال سحر مبني: أهل البيان حىت قال البلغاء منهم حني مسعوه) أ/2/140(
  سرد القصص الطوال وأخبار القرون املاضية



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
َراُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن  أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـ {: قال تعاىل 1

  ].38: سورة يونس، اآلية. [}ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 
ا َجاَءُهْم ِإْن َهَذا ِإّال ِسْحٌر ُمِبنيٌ {: قال تعاىل 2 سورة .[}َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّ

  ].43:سبأ،اآلية
والذي سّول هلم القول بذلك هو الوليد بن املغرية الذي جاء إىل النيب صلى اهللا عليه فسمع 

فواهللا ما فيكم رجل أعلم باألشعار مين وال أعلم : منه القرآن الكرمي مث رجع إىل قريش فقال هلم
واهللا إن لقوله و . واهللا ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا. برجز وال بقصيدة مين وال بأشعار اجلن

الذي يقول حالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وإنه 
فدعين حىت أفكر : قال. ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه: فقال له أبو جهل. ليحطم ما حتته
. }ْن َخَلْقُت َوِحيداً َذْرِين َومَ {: فَنزل قوله تعاىل. هذا سحر يؤثر يأثره عن غريه: فلما فكر قال

  ].11: سورة املدثر، اآلية[
، عن ابن 2/507، واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب 29/156أخرجه ابن جرير يف تفسريه(

، وأبو )335، 1/334السرية : ر). (عباس رضي اهللا تعاىل عنهما وبنحوه أخرجه ابن إسحاق
  ).235- 232نعيم يف الدالئل ص 
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آية ملتأمله من ربط - يف عادة الفصحاء عندها الكالم ويذهب ماء البيان  1]اليت يضعف[ 
ظمه العجيب وأسلوبه الغريب املباين والتئام سرده، وتناسب وجوهه مع ن. الكالم بعضه ببعض

  .ألساليب كالم الفصحاء ومناهج نثرها ونظمها
ما انطوى عليه من اإلخبار باملغّيبات مما مل يكن فوقع على الوجه الذي : ومن وجوه إعجازه

ْسِجَد اَحلَرامَ {: أخرب به كقوله
َ
اهلَُدى َوِديِن اَحلقِّ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِ {: وقوله. 2}لََتْدُخُلنَّ امل

يِن ُكلِّهِ  َوَعَد اهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهم {: وقوله. 3}لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
إىل ]. 1: سورة النصر، اآلية. [}...ِإَذا َجاَء َنْصُر اهللا َوالَفْتحُ {: وكقوله تعاىل. 4}ِيف اَألْرضِ 



فدخل الناس يف دين اهللا أفواجًا ودخلوا املسجد احلرام آمنني كما قال عليه السالم، . رهاآخ
/ ومكَّن هلم دينهم وملَّكهم من أقصى الشرق . واستخلف اهللا أصحابه وأمته يف األرض

: كما قال عليه السالم. إىل أقصى الغرب حىت دوَّخوا البالد وملؤوا أقطار العامل) ب/2/140(
ا زويت يل"   وسيبلغ ملك أميت ما زوي يل. األرض فأريت مشارقها ومغار

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) الذين تضعف(يف ص، م  1
َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيا بِاحلَْقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلََْراَم ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنَني {: قال تعاىل 2

سورة . [}اً ُحمَلِِّقَني ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ال َختَاُفوَن فـََعِلَم َما ملَْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فـَْتحًا َقرِيب
: ر. (وقد كان هذا يف عمرة القضاء يف ذي القعدة سنة سبع من اهلجرة]. 27: الفتح، اآلية

  ).4/215تفسري ابن كثري 
  ].9: ، سورة الّصف اآلية33: سورة التوبة، اآلية. [}َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ... { 3
الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف األْرِض َكَما اْسَتْخَلَف  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا{ 4

َلنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفهِ  َننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدِّ ْم أَْمناً يـَْعُبُدوَنِين ال الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
  ].55: سورة النور، اآلية. [}َر بـَْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً َوَمْن َكفَ 
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به وهم يف حالة ال يستطيع أحدهم أن يذهب لقضاء  وتلى عليهم ذلك وأخربهم. 1"منها 

  .احلاجة فكان كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم 
فهو حمفوظ من ]. 9:سورة احلجر،اآلية.[}ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه حلََاِفُظونَ {: وقال تعاىل 

ع اشتماله على هتك أستارهم وإبداء هذا م. تغيري األعداء واملخالفني وتبديلهم إىل قيام الساعة
  !.وأىنَّ يقدرون ويستطيعون إضاعة ما تكفل اهللا حبفظه. عوارهم

ما اشتمل عليه من تقريع اليهود والنصارى واملنافقني مبا اشتملت عليه  : ومن وجوه إعجازه
م العجل و  2كتبهم وصحفهم بتكذيب من كذبوا من الرسل وقتل من قتلوا من األنبياء عزيراً وعباد

فال جرم أن كثرياً منهم ملا عرف ذلك وأدركته السعادة وساعده التوفيق أسلم من فوره . واملسيح وأمه



 3ومنهم من غلبت عليه شقاوته وأدركته النفاسة. وصدق نبوته وآمن برسالته فسعد يف دنياه وأخراه
مك يف بغيه حىت هلك  وسكن ) أ/2/141/ (وخشي أن يستلب الرئاسة فاستمر على غيه وا

مث هو فيما اشتمل عليه من توحيد الباري وتْنزيهه وتقديسه وحتميده . من اجلحيم يف أسفل درك
ليله وترغيبه وترهيبه، ووصف الباري تعاىل بسعة الرمحة واملغفرة والرضوان واحللم  ومتجيده وتسبيحه و

آية من اآليات يعرفها ويقر  - يه والصفح، وما أعّد لعباده من الرب والنعم وإكرام الّنزل إن صاروا إل
  ا وقف على ذلك وقابل به ما اشتملت عليه الكتب املقدمة والصحف

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأمحد 4/410، والرتمذي 4/97، وأبو داود 2216، 4/2215أخرجه مسلم  1
  .، عن ثوبان رضي اهللا عنه5/278

اقـَُهْم وَُكْفرِِهْم ِبآيَاِت اللَِّه َوقـَْتِلِهُم اْألَنِْبَياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َوقـَْوهلِِْم َفِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَ {: قال تعاىل 2
َها ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِليالً    ].155: سورة النساء، اآلية. [}قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اللَُّه َعَليـْ

  ).745القاموس ص : ر.(مل يره أهًال له: ونفس عليه الشيء نفاسة.احلسد:الّنفاسة 3
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ارِسة كما بّيناه فيما مضى من هذا املختصر  مل يأِت رسول اهللا  فلو. 1املتقدمة والصحف الدَّ
ضت  صلى اهللا عليه وسلم بآية وخارق سوى سورة واحدة من هذا الكتاب العزيز الستقلت و

  !.فكيف وقد أتى عليه السالم خبوارق عظام وآيات طوام؟. 2بإثبات النبوة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

رن بني مضامني القرآن إن هذه النتيجة احلتمية اليت يتوصل إليها كّل منصف عاقل يقا 1
وبني التوراة وكتب األنبياء السابقني  - الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  - الكرمي 

واألناجيل احملرفة، حيث إن دليل حتريف التوراة واألناجيل ثابت يف مضامينها كما أن دليل تصديق 
  .املعارف واألخالق واألحكامالقرآن الكرمي ثابت يف مضمونه مبا احتواه من الكمال يف 



اإلعالم : أبو احلسن العامري يف كتابه: وقد ذكر نتيجة هذه املقارنة عدد من العلماء منهم
، واملهتدي نصر بن حيىي املتطبب يف النصيحة اإلميانية ص 133، 132مبناقب اإلسالم ص 

ريس بوكاي يف ، واملهتدي مو 79، 4/78، واإلمام ابن تيمية يف اجلواب الّصحيح 342- 331
  .286- 284دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ص : كتابه

اعلم أن القرآن الكرمي ال تنقضي عجائبه وال تفىن غرائبه وال حتصى إعجازاته مع كرة حبث  2
َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم {: قال تعاىل. العلماء يف كل دهر وشّدة فحصهم عنها يف كّل عصر ومصر

: اخلطايب، وله: وقد أفرد علماؤنا تصانيف عديدة يف أوجه إعجاز القرآن الكرمي، ومنهم. }الَّ َقِليالً إِ 
). إعجاز القرآن: (والباقالين وله). النكت يف إعجاز القرآن: (والرماين وله). إعجاز القرآن(

بينات : (حسن عرت يف. ويف ذلك يقول د). معرتك األقران يف إعجاز القرآن: (والسيوطي وله
وقد تتابع فحول العلماء قدميًا وحديثًا على استقراء أوجه اإلعجاز يف  ): 225املعجزة اخلالدة ص 
. والرماين سبعة أوجه. فعد القرطيب عشرة أوجه. فمنهم املكثرون ومنهم املقلون. كتاب اهللا تعاىل

وترى األوجه . أمور فّصل أحدها يف عشرة. وعدها الباقالين ثالثة. وعدها القاضي عياض أربعة
عند بعض العلماء على جانب من التداخل أو التكرار بينما يذكر بعضهم جانبًا من األوجه ويغفل 

. ، للماوردي125- 97أعالم النبوة ص : للتوسع يف أوجه اإلعجاز: ر. (اهـ". بعضها اآلخر
، 431- 393الداعي إىل اإلسالم ص . ، للزركشي106- 2/93الربهان يف علوم القرآن 

البداية . ، للقاضي عياض542- 1/500لألنباري النحوي، الشفا بتعريف حقوق املصطفى 
، لرمحة اهللا اهلندي، التبيان يف 412- 367إظهار احلّق ص . ، البن كثري81- 6/76والنهاية 

العلوم : أما اإلعجاز العلمي يف القرآن فرياجع. ، حمّمد الصابوين152- 85علوم القرآن ص 
موريس . د - دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة . يوسف مروة. د - رآن الطبيعية يف الق

  ).إلبراهيم حسن النصريات وغري ذلك - ظواهر جغرافية يف ضوء القرآن الكرمي . بوكاي
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واستدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : 1قال ابن مسعود. انشقاق القمر: معجزة - 2

لقد رأيت اجلبل بني فرقيت القمر فقال عليه : صدق نبوته النشقاق القمر فرقتني، وقال ابن مسعود



إن كان : فقال رجل. ابن أيب كبشة) ب/2/141/ (سحركم : فقال كفار قريش. اشهدوا: السالم
سحر، فإنه ال يبلغ األرض كّلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا ذلك فجاء الناس من 

رواه خلق كثري من أعيان الصحابة . هذا سحر مستمر: فقال الكفار. اآلفاق فأخربوا مبثل ذلك
بن  6، وجبري5، وعلي بن أيب طالب4وابن عمر 3، وابن عباس2خيار املسلمني كأنس بن مالك

  ورواه عن هؤالء. مطعم، يف خلق كثري
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه يف انشقاق القمر أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  1
، 413، 1/377، وأمحد يف مسنده 4/2158ومسلم ). 6/631فتح الباري : ر). (27(

، وكالمها يف 2/264، والبيهقي 281، 279، وأبو نعيم ص 5/370مذي ، والرت 447
  .الدالئل
: ر). (27(حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  2

، والرتمذي 278، 3/275، واإلمام أمحد 4/2159، ومسلم )6/631فتح الباري 
  .2/262، والبيهقي يف الدالئل 5/371

فتح : ر. (ن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه البخاري يف كتاب املناقبحديث اب 3
  .280، وأبو نعيم يف الدالئل ص 4/2159، ومسلم )6/631الباري 
، 5/371، والرتمذي 4/2159حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما، أخرجه مسلم  4

  .279، وأبو نعيم يف الدالئل ص 2/267والبيهقي يف الدالئل 
: ، قال1/301ث علّي أيب طالب رضي اهللا عنه أخرجه البخاري يف مشكل اآلثار حدي 5

ثنا حديج ) هو حمّمد بن سليمان(ثنا علي بن عبد الرمحن بن حمّمد بن املغرية املخزومي ثنا الوليد 
عن علي بن ) وهو سلمة بن صهيب األرجي(بن معاوية اجلعفي عن أيب إسحاق عن أيب حذيفة 

  .فذكره:...".  عنه قالأيب طالب رضي اهللا
: ر. (وباقي رجاله ثقات. فإن حديج بن معاوية صدوق خيطئ. إسناده حسن: قلت
  ).، حسب ترتيب رجال اإلسناد2/40،2/166،1/256،2/73،1/371التقريب
، والرتمذي 4/82أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده . حديث جبري بن معطم رضي اهللا عنه 6

، كلهم من طريق 2/268والبيهقي يف الدالئل).519د صاملوار :ر.(، وابن حبان5/372
  .فذكره:... حصني بن عبد الرمحن عن حمّمد بن جبري بن معطم عن أبيه قال

  ).2/150، 1/182التقريب : ر. (إسناده صحيح: قلت
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اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة {: قال اهللا تعاىل. وقد تضمنها الكتاب العزيز. أعالم التابعني ووجوه األمة 

فال  ].2- 1: سورة القمر، اآلية. [}واْنَشقَّ الَقَمُر َوِإْن يـََروا آيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌ 
عليهما  - ولو جاز هذه اآلية جلاز رّد آية موسى وعيسى . التفات بعد ذلك إىل قول خمذول

  .السالم
والطريق يف النقل واحد، وإذا كان إمنا اعتماد املتأخر على نقل من تقدم فمن أصارهم  

ا ننقل وحنن إمن. هذا وهم ينقلون عن أسالفهم املنكر واملستحيل. بتصحيح أخبارهم أوىل من غريهم
  .ُحمَوِّزات العقول

انشقاق البحر ملوسى؟ أو  2ما دليلك على: قلنا له 1وإن طعن يف آية انشقاق القمر يهودي 
 3ما حجتك على انشقاق حجاب اهليكل عند صلب الشبه: قلنا له. يشكك يف ذلك نصراين

من أصار عباد : لناق. النقل الصحيح واخلرب الصريح: الذي أشركته مع اهللا يف الربوبية؟ فإذا قاال
  !.الصلبان والعجول أوىل بالقبول من أخبار املوحّدين العدول؟

ا، َخرَّج : معجزة - 3  حبست الشمس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووقفت عن جريا
أن النيب : "رضي اهللا عنها 5احلديث أمساء بنت عميس) أ/2/142/ (يف مشكل  4الطحاوي

  ى إليه ورأسه يف حجر علي فلمصلى اهللا عليه وسلم كان يوح
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م(ليست يف  1
  ).مادلك: (يف م 2
  .23/45، لوقا 27/51إجنيل مىت  3
. هـ239ولد سنة . أبو جعفر أمحد بن حمّمد بن سالمة األزدي املصري الطحاوي: هو 4

اجلواهر املضيئة : ترمجته يف: ر. (هـ321تويف بالقاهرة سنة . انتهت إليه رئاسة احلنفية مبصر
  ).15/27، وسري أعالم النبالء 55- 1/53، وفيات األعيان 105- 1/102



أمساء بنت عميس اخلثعمية كانت زوجة جفعر بن أيب طالب مث أبو بكر الصديق مث علي  5
  .وهلا ستون حديثاً . - رضي اهللا عنهم أمجعني  - وماتت بعده . بن أيب طالب
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. ال: أصليت العصر يا علّي؟ قال: يصلِّ علي العصر حىت غربت الشمس فقال عليه السالم 
: قالت أمساء. رسولك فاردد عليه الشمس اللهم إنه كان يف طاعتك وطاعة: فقال عليه السالم

  .1"وذلك بالصهباء خبيرب. فرأيتها غربت مث رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على اجلبال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 11- 2/8حديث حبس الشمس لعلّي رضي اهللا عنه أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار  1
، وذكره السيوطي 144، وابن كثري يف الشمائل ص 357- 1/355وابن اجلوزي يف املوضوعات 

، وابن 357- 350، والشوكاين يف الفوائد اجملموعة ص 341- 1/336يف الآللئ املصنوعة 
  .1/378عراق الكناين يف تْنزيه الشريعة 

فضل علّي وواليته هللا وعلّو مْنزلته عند اهللا معلوم وهللا احلمد من طرق : "قال اإلمام ابن تيمية
وحديث رّد الشمس . فادتنا العلم اليقيين ال حيتاج معها إىل كذب وال إىل ما ال يعلم صدقهثابتة أ

له قد ذكر طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغريمها وعدوا ذلك من معجزات النّيب صلى اهللا 
  .اهـ". لكن احملّققني من أهل العلم واملعرفة باحلديث يعلمون أن هذا احلديث كذب موضوع. عليه

مث اعتذر عن أمحد . أورد ابن تيمية طرق احلديث واحدة واِحدة، ُمبّينًا ما فيها من ضعف مث
وعن الطحاوي بأنه مل يكن عنده . بن صاحل املصري يف تصحيحه هذا احلديث بأنه اغرت بسنده

  ).، بتصرف198- 8/165منهاج السنة : انظر. (نقد جيد لألسنانيد كجهابذة احلفاظ
فال ختلو . هذا احلديث ضعيف ومنكر من مجيع طرقه: " عن هذا احلديثوقال اإلمام ابن كثري

ومثل هذا احلديث ال يقبل فيه خرب واحد . أو شيعي ومرتوك. واحدة منها عن شيعي وجمهول احلال
". إذا اّتصل سنده؛ ألنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله بالتواتر أو االستفاضة ال أقل من ذلك

ئمة ينكرون صّحة هذا احلديث ويردونه ويبالغون يف التشنيع على رواته كما قدمنا واأل: "مث قال - 
عن غري واحد من احلفاظ كمحّمد ويعلى بن عبيد الطنافسيني وكإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين 



وكأيب بكر حمّمد بن حامت البخاري املعروف بابن زجنويه، وكاحلافظ أيب القاسم ابن . خطيب دمشق
وممن صرح بأنه موضوع . وغريهم من املتقدمني واملتأخرين. شيخ أيب الفرج ابن اجلوزيعساكر، وال

مشائل الرسول صلى اهللا عليه : ر". (شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي والعالمة أبو العباس ابن تيمية
  ).، بتصرف يسري163- 144ص 

سلسلة األحاديث : ر". (وهذه القصة ال تثبت: "وقال الشيخ األلباين يف تعليقه على احلديث
  ).1/355الصحيحة 
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لم من أعالم ال ينبغي ملن سبيله العلم التخلف عن حديث أمساء، فإنه ع: 1قال العلماء 
  .النبوة

بن بكري عن ابن إسحاق ملا أسري بالّنّيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرب قومه  2وروى يونس 
يوم األربعاء؛ فلما كان يوم األربعاء أشرفت : مىت تصل؟ فقال: بالرفقة والعالمة اليت يف العري، قالوا

النهار ساعة ووقفت الشمس عن قريش ينظرون وقد َوىلَّ النهار ومل تصل بعد، فدعا فزيد له يف 
ا وسريها حىت و صلت العري فشاهدوها   .3جريا

أمل ترُووا عن : وإن اعرتض على ما شهدت أمساء رضي اهللا عنها ُخمالف من النصارى قيل له 
املسيح من اجلنون أمورًا عظامًا من أمور املسيح؟ فإذا ) ب/2/142/ (مرمي اجملدالنية اليت أبرأها 

ما الذي جعل امرأة حديثة عهد جبنون أوىل بالصدق والعدالة من امرأة غريبة : قيل هلم. بلى: قالوا
  لبيبة عاقلة؟

أمل حتكوا عن مرمي أخت موسى وهارون أمورًا مجة من :وإن قدح يف ذلك يهودي؛ قيل له 
، فأمساء أعالم موسى؟ فإذا كانت أخت اإلنسان مؤمتنة على ما حتكيه من أعالم أخيها وِعزُّه ِعزٌّ هلا

  .أوىل بذلك وهي أجنبية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



ما ثقات، وحكى : قال الطحاوي: "1/549زاد يف الشفا  1 وهذان احلديثان ثابتان وروا
ال ينبغي ِلَمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث : الطحاوي أن أمحد بن صاحل كان يقول

  اهـ". أمساء؛ ألنه من عالمات النبوة
  ..، لإلمام الطحاوي2/11ورد ذلك يف مشكل اآلثار : لتق

اإلمام احلافظ : يونس بن بكري بن واصل الشيباين، أبو بكر، مؤرخ، قال عنه الذهيب 2
وثقه ابن معني، وقال . الصدوق صاحب املغازي والسري، روى له مسلم يف الشواهد ال يف األصول

، التهذيب 248- 9/245 أعالم النبالء سري: ر. (هـ199مات سنة . خيطئ: احلافظ ابن حجر
  ).8/260، األعالم 2/384، التقريب 11/382

، من طريق يونس بن بكري عن أسباط بن نصر 2/404أخرجه البيهقي يف الدالئل  3
  .، فذكره:...اهلمذاين عن إمساعيل بن عبد الرمحن الثقفي، قال

روى عن ابن عباس رضي اهللا . ةفإمساعيل القرشي أو السدي، من الرابع. احلديث مرسل: قلت
. وفيه أسباط بن نصر اهلمذاين، صدوق). 1/72، التقريب 1/275التهذيب : ر. (تعاىل عنهما
  ).2/384التقريب : ر. (يغرب. كثري اخلطأ
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نبع املاء العذب من بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والروايات فيه  : معجزة - 4 

كثرية وأمره مشهور منشور بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه مجع كثري من الصحابة 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحانت ": وغريه 1أنس وجابر وابن مسعود، قال أنس: منهم

صالة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوه، َفُأِيتَ عليه السالم بوضوء فوضع يده يف اإلناء وأمر 
فرأيت املاء ينبع من بيد أصابعه صلى اهللا عليه وسلم فتوضؤوا : قال أنس. الناس أن يتوضؤوا منه

ثالمثائة رجل، وذلك بالسوق عند ) أ/2/143/ (زهاء : لفكم كنتم؟ قا: قيل له. من عند آخره
  .2"الزوراء



بينما حنن مع رسول اهللا : "ويف الصحيح عن ابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
صلى اهللا عليه وسلم ما معنا ماء، فأيت مباء فصّبه يف إناء مث وضع كفه فيه فجعل املاء ينبع من بني 

  .3"يه وسلم أصابعه صلى اهللا عل
عطش الناس يوم احلديبية ورسول اهللا صلى اهللا : "ويف الصحيح أيضًا عن جابر بن عبد اهللا 

ليس عندنا ماء إّال ما يف ركوتك : عليه وسلم بني يديه ركوة فتوضأ منها وأقبل الناس حنوه فقالوا
: كأمثال العيون، قالفوضع عليه الصالة والسالم يده يف الركوة فجعل املاء يفور من أصابعه  . هذه
روى ذلك مجع كثري من . 4"لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عشرة مائة: كم كنتم؟ قال: فقلت

  .5الصحابة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح الباري : ر). (46(حديث أنس رضي اهللا عنه أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب  1
، 5/556، والرتمذي 4/1783، ومسلم )6/580: ر. (ويف كتاب املناقب). 1/304

  .125- 4/21والبيهقي يف الدالئل 
  ).6/585فتح الباري : ر. (الزوراء باملدينة املنورة عند السوق واملسجد 2
، والرتمذي )6/587فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب  3

، 4/129ن والبيهقي 406م ص ، وأبو نعي11/274، وابن أيب شيبة يف مصنفه 5/557
  .، كالمها يف الدالئل130
، ومسلم )6/581فتح الباري : ر(، )25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب  4

  .،كالمها يف الدالئل118- 4/115، والبيهقي406،407،وأبو نعيم ص2/1856
بة منهم أنس بن حديث معجزة نبع املاء من بني أصابع الّنّيب صلى اهللا عليه راه مجع الصحا 5

مالك، والرباء بن عازب، والرباء بن مالك، وجابر بن عبد اهللا، وسلمة بن األكوع، واملسور، ومروان 
رضي اهللا  - بن احلكم، وابن عباس، وعمران بن احلصني، وأبو قتادة، وزياد بن احلارث الصداين 

  .- عنهم أمجعني 
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  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: العاشرالباب 
نبع املاء العذب من بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والروايات فيه  : معجزة - 4 

كثرية وأمره مشهور منشور بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه مجع كثري من الصحابة 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحانت : "وغريه 1أنس وجابر وابن مسعود، قال أنس: منهم



صالة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوه، َفُأِيتَ عليه السالم بوضوء فوضع يده يف اإلناء وأمر 
فرأيت املاء ينبع من بيد أصابعه صلى اهللا عليه وسلم فتوضؤوا : قال أنس. الناس أن يتوضؤوا منه

ثالمثائة رجل، وذلك بالسوق عند ) أ/2/143/ (زهاء : قالفكم كنتم؟ : قيل له. من عند آخره
  .2"الزوراء
بينما حنن مع رسول اهللا : "ويف الصحيح عن ابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

صلى اهللا عليه وسلم ما معنا ماء، فأيت مباء فصّبه يف إناء مث وضع كفه فيه فجعل املاء ينبع من بني 
  .3"عليه وسلم أصابعه صلى اهللا 

عطش الناس يوم احلديبية ورسول اهللا صلى اهللا : "ويف الصحيح أيضًا عن جابر بن عبد اهللا 
ليس عندنا ماء إّال ما يف ركوتك : عليه وسلم بني يديه ركوة فتوضأ منها وأقبل الناس حنوه فقالوا

: ه كأمثال العيون، قالفوضع عليه الصالة والسالم يده يف الركوة فجعل املاء يفور من أصابع. هذه
روى ذلك مجع كثري من . 4"لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عشرة مائة: كم كنتم؟ قال: فقلت

  .5الصحابة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح الباري : ر). (46(حديث أنس رضي اهللا عنه أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب  1
، 5/556، والرتمذي 4/1783، ومسلم )6/580: ر. (ويف كتاب املناقب). 1/304

  .125- 4/21والبيهقي يف الدالئل 
  ).6/585فتح الباري : ر. (الزوراء باملدينة املنورة عند السوق واملسجد 2
، والرتمذي )6/587فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب  3

، 4/129ن والبيهقي 406عيم ص ، وأبو ن11/274، وابن أيب شيبة يف مصنفه 5/557
  .، كالمها يف الدالئل130
، ومسلم )6/581فتح الباري : ر(، )25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب  4

  .،كالمها يف الدالئل118- 4/115، والبيهقي406،407،وأبو نعيم ص2/1856
حابة منهم أنس بن حديث معجزة نبع املاء من بني أصابع الّنّيب صلى اهللا عليه راه مجع الص 5

مالك، والرباء بن عازب، والرباء بن مالك، وجابر بن عبد اهللا، وسلمة بن األكوع، واملسور، ومروان 
رضي اهللا  - بن احلكم، وابن عباس، وعمران بن احلصني، وأبو قتادة، وزياد بن احلارث الصداين 

  .- عنهم أمجعني 
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قال رسول اهللا صلى : ، قال1وعن عبادة بن الصامت يف حديث مسلم الطويل يف غزوة بواط 
وى قطرة يف ومل جيد س 3] - وذكر احلديث بطوله [ - ناد الوضوء  2يا جابر: "اهللا عليه وسلم 
ناد : بيده وتكلم بشيء ال أدري ما هو، وقال 5فأتى به الّنّيب عليه السالم فغمزه 4َعْزالء َشْجب
ا فوضعها بني يديه فبسط يده يف اجلفنة وفـَرَّق أصابعه ) ب/2/143/ ( 6جبفنة الرّْكب فأتيت 

مث فارت اجلفنة  .فرأيت املاء يفور من بني أصابعه: بسم اهللا، قال: وقال. وصب جابر عليه
هل بقي أحد له حاجة؟ : فقلت. واستدارت حىت امتألت وأمر الناس باالستقاء فاستقوا حىت رووا

  .7"فرفع عليه السالم يده من اجلفنة وهي مألى
وباجلملة فحديث نبع املاء من بني أصابعه عليه السالم متواتر مستفيض، وقد روى مالك يف  

م وردوا العني وهي تَِبضُّ يف غ: "املوطّأ عن معاذ بن جبل بشيء من ماء مثل  8زوة تبوك أ
  فغرفوا بأيديهم من العني يف إناء 9الشِّراك

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد كانت عزوة بواط ثاين غزواته ). ينبع(جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى : بواط 1

، 2/284السرية : ر. (للهجرة النبوية الشريفة صلى اهللا عليه يف شهر ربيع األّول من السنة الثانية
  ).، حمّمد شراب54، املعامل األثرية يف السنة والسرية ص 1/503البن هشام، معجم البلدان 

  ).م(، والزيادة من )ص(ساقطة من  2
  .1/553هذه األضافة من الشفا ) وذكر احلديث بطوله( 3
  .العزاىل: املزادة األسفل ومجعهفم : فم قربة بالية، وعزالء: أي: َعْزَالء َشجب 4

اهلالك، وجيمع على : وهو من الشب. السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار َشنَّا: وشجب
  ).2/444، 3/231النهاية يف غريب احلديث : ر. (شُجب وأشجاب

  ).3/385املرجع الّسابق : ر. (العصر والكبس باليد: الَغْمز 5
  ).1/280املرجع الّسابق : ر. (أكرب قصاع الرّكب: جفنة الرّكب 6
  .10- 6/7، والبيهقي يف الدالئل 2308- 4/2301أخرجه مسلم  7



  .، البن األثري1/132النهاية يف غريب احلديث : ر. (إذا قطر وسال: َبضَّ املاء 8
  ).2/467املرجع الّسابق : ر. (أحد سيور النعل اليت تكون على وجهها: الشِّراك 9
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حىت اجتمع منه شيء مث غسل عليه السالم فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت مباء كثري  

  .1"فاستقى الناس
  .2حّس كحّس الصواعقفاخنرق من املاء ما له : قال ابن إسحاق 
أنه عليه السالم أتى بئرًا ما تروي : "يف قصة احلديبية 4وسلمة بن األكوع 3وروى الرباء 

/ فَنزحناه فلم ندع فيها ماء، فجلس عليه السالم على جانبها وأيت بدلو : مخسني شاة، قال
م) أ/2/144(   ".فتفل فيها ودعا اهللا، فجاشت البئر باملاء فارتووا وأرووا ركا

 6بل غزر عليه السالم سهمًا من كنانته يف قعر البئر فروى الناس حىت ضربوا بعطن: 5وقيل 
م أربع عشرة مائة   .7وكان عد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، وعنه اإلمام مسلم 108أخرجه اإلمام مالك يف املوطّأ كتاب قصر الصالة يف السفر ص  1

،  5/236، والبيهقي 522، وأبو نعيم ص 238، 5/237، وأمحد يف مسنده 4/1784
  .كالمها يف الدالئل

  ).233، 4/232السرية : ر. (أخرجه ابن إسحاق معلقاً  2
حديث الرباء بن عازب رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  3

 ، والبيهق يف409، وأبو نعيم يف الدالئل ص )7/441، 6/581فتح الباري : ر). (25(
  .4/110الدالئل 
، والبيهقي 3/1433ومبثله حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه مسلم  4

  .4/111يف الدالئل 
ويف غري هاتني الروايتني من طريق ابن شهاب يف احلديبية : "، قال1/557يف الشفاء  5

  ...".فأخرج سهماً من كنانته



النهاية يف : ر. (ذلك مثًال يف اتساع الناس يف الّرويوضرب . مربك اإلبل وحل املاء: الَعَطن 6
  ).3/258غريب احلديث 

فتح الباري : ر. (يف سياق طويل) 15(أخرجه البخاري يف كتاب الشروط باب  7
، وعنه البيهق يف الدالئل 428، 3/427السرية : ر(، وابن إسحاق بنحوه، )333- 5/329
بن الزبري عن مروان ابن احلكم واملسور بن ، كلهم من طريق الزهري عن عروة 112، 4/111

  .، فذكره:....خمرمة قاال
، ..."أنه صلى اهللا عليه جلس على البئر مث دعا بإناء فمضمض"وأما اجلمع بني الرواية األوىل 

، فقد ...."أنه صلى اهللا عليه انتزع سهمًا من كنانته مث أمرهم أن جيعلوه يف البئر: "والرواية الثانية
  ).5/337فتح الباري : ر". (وميكن اجلمع بأن يكون األمران معاً وقعا: "فظ ابن حجرقال احلا
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لناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره اشتكى ا: "وروى أبو قتادة قال 

فشرب الناس حىت رووا ملؤوا   - فاهللا أعلم أنفث فيها أم ال  - العطش فدعا مبيضأة مث التقم فمها 
ا كما أخذها مين وروى مثله عن عمران بن احلصني ويف كتاب . 1"كّل إناء معهم، َفُخيِّل إيل أ

فكان ما " احفظ علّي ميضأتك فإنه سيكون هلا نبأ: أليب قتادةأنه عليه السالم قال : "مسلم
  .2"ذكرت
م عطش يف بعض أسفاره : "وعن عمران بن حصني  أنه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أصا

ا، فذهبا إىل حيث : فبعث رجلني، وقال ستجدان امرأة مبكان كذا معها بعري عليه مزادتان فأتيا 
ا النيب عليه السالم فجعل يف إناء من مزادتيهاذكر رسول اهللا صلى اهللا عل . يه وسلم فوجداها أتيا 

وأمر  3ِعَزالَْيها) ب/2/144/ (وقال فيه ما شاء اهللا أن يقول، مث أعاد املاء يف املزادتني مث فتحت 
ادا وختيل إيل أن املزادتني مل يزد: قال عمران. الناس فمألوا أسقيتهم كّلها حىت مألوا كّل إناء معهم

ا وقال. إّال امتالءً  اذهيب فإنا مل نرزأ من : مث أمر عليه السالم فجمع هلا من األزواد حىت مألوا ثو
إىل قومها فكان ذلك سبب  4فرجعت - احلديث بطوله  - " مائك شيئًا ولكن اهللا هو الذي سقانا

  .5"إسالمهم



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
،  134- 6/132، والبيهقي 407عيم ص ، وأبو ن475- 1/472أخرجه مسلم  1

  .كالمها يف الدالئل
  ).3/231النهاية : ر. (هو فم املزادة األسفل 2
  ).3/231النهاية : ر. (فم املزادة األسفل: هو 3
  .1/559، من زيادات املؤلِّف على ما ورد يف الشفا ...)فرجعت إىل( 4
، ومسلم )6/580اري فتح الب: ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  5

، 412، 411، وأبو نعيم يف الدالئل ص 4/434، وأمحد يف منسده 486- 1/484
  .131، 6/130والبيهقي يف الدالئل 
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فجاء ". هل من وضوء؟: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 1]وقال سلمة بن األكوع 

 5دغفقة حىت تطهرنا 4من ماء فأفرغها يف قدح فتوضأنا كّلنا ندغفقه 3فيها نطفة 2رجل بإداوة
  .6"عن آخر فكنا أربع عشرة مائة

م يف جيش العسرة من العط: "ويف حديث عمر  ش حىت إن الرجل لينحر بعريه وذكر ما أصا
فرغب أبو بكر إىل الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء فرفع يده فلم يرجعهما . فيعصر فرثه فيشربه

  .7"حىت أسكبت السماء فملؤوا ما معهم من آنية فلم جتاوز السحابة العسكر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/559هذه الزيادة من الشفا  1
. أََداَوى: ومجعها. يُتخذ للماء كالسطحية وحنوها. إناء صغري من جلد: بالكسر: اوةاإلد 2

  ).البن األثري 1/33النهاية : ر(
وبه مسي املين . املاء القليل: واملراد به َها هنا. وهو بالقليل أخصّ . يقال للماء الكثري والقليل 3

  ).75، 5/74النهاية : ر. (نطف: ومجعها. نطفة لقلته
  ).2/123املرجع الّسابق : ر. (إذا َدفـََقه وصبَّه صّباً كثرياً واسعاً : ْغَفق املاءدَ  4



  ).نظرنا: (يف م 5
، 1355، 3/1354حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه مسلم  6

  .119، 4/118والبيهقي يف الدالئل 
: ر. (، والبزار)418 املوارد ص: ر. (، وابن حبان523أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  7

، كلهم من طريق 5/231، والبيهقي يف الدالئل 1/159واحلاكم ). 1/354كشف األستار 
. حّدثنا من شأن ساعة العسرة: نافع بن جبري عن عبد اهللا بن عباس أنه قيل لعمر بن اخلطاب

  .، فذكره:...فقال
  .هيب وقال الذهيبووافقه الذ. حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: قال احلاكم

ورجال البزار . رواه البزار والطرباين يف األوسط: "198، 6/197قال اهليثمي يف اجملمع 
  .اهـ". ثقات
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: أن أبا طالب قال للنّيب عليه السالم وهو رديفه بذي اجملاز: "1]عمرو بن سعيد[وعن   

وليس عندي ماء، فَنزل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضرب بقدمه ) أ/2/145/ (عطشت 
  .2"اشرب: األرض فخرج املاء فقال

سالم فلم يفرغ من فاستسقى عليه ال"هلك الناس من العطش : يف سنة من السنني 3وقيل له 
اللهم حوالينا وال : "دعائه حىت سقي الناس وجاءه أهل العوامل يشكون كثرة املطر فقال عليه السالم

  .4"علينا
ذا الفن:  - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف   وفيها ما هو مساٍو . هذه عدة من املعجزات تتعلق 

ر للعقول من . آلية موسى عليه السالم إذ نبع املاء من األرض واحلجر . فعل موسىوفيها ما هو أ
  .فأما نبع املاء من أصابع يد آدمي هو العجب. معتاد ال عجب

من بني أصابعه عليه  5فإن نازع يف هذه اآليات املتعلقة بسقي اخللق الكثري يف املعاطش
ًء عذباً من أين لك أن موسى عليه السالم سقى بين إسرائيل ما: قيل له. السالم منازع من اليهود

  من



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
. وصححته من الطبقات البن سعد. ، وهو خطأ)عمر بن شعيب(يف ص، م، والشفا  1

  .واإلصابة البن حجر
حّدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن عبد : ، قال1/152أخرجه ابن سعد يف الطبقات  2

ونقله احلافظ ابن حجر عن ابن . ذكرهف:... اهللا بن عون عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب، قال
  .، وسكت عنه7/116سعد يف اإلصابة 

. من اخلامسة. فإن عمرًا بن سعيد القرشي، أبو سعيد البصري، ثقة. احلديث مرسل: قلت
، التقريب 8/35، التهذيب 6/236اجلرح والتديل : ر). (الطبقة الصغرى من التابعني(
2/70.(  

  .1/560دات املؤلِّف على الشفا هذه من زيا...) يف: وقيل له( 3
، )508، 2/501فتح الباري : ر). (6(أخرجه البخاري يف كتاب االستسقاء باب  4

، 1/148، وأبو داود 261، 3/104، واإلمام أمحد يف مسنده )614- 2/612ومسلم 
، كالمها يف الدالئل عن أنس بن مالك رضي اهللا 142- 6/139، والبيهق 448وأبو نعيم ص 

  .عنه
  .العطش:  ميف 5

  اجمللد الثاين
                                    

741  |902  
=========================================  

  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
أذلك شيء عاينته أم هو اخلرب والنقل والرواية؟ فإنه يفزع يف ذلك إىل . 1؟]الصوَّان[حجر  

العجل ) ب/2/145/(ما الذي جعل عباد: د إذ ال طريق له سواه، فيقال له عند ذلكنقل اليهو 
  !وبعلز بول الصنم والزهرة أوىل بالعدالة من عباد اهللا املؤمنني املخلصني له؟

أمل ترُووا أن املسيح عليه السالم ملا قرب من أورشليم قال : قيل له. وإن نازع يف ذلك نصراين 
ما ففعًال ا: لرجلني من تالميذه ذهبا إىل القرية اليت أمامكما فإنكما ستجدان أتاناً وجحشاً فأتياين 

مما ميكن اليوم  3فما دليلكم على تصحيح ذلك عن املسيح؟ أذلك. 2وأتيا باألتان واجلحش



وقد بعث نبّينا !! فما الذي جعلكم أحّق مبا تروون منا مبا نروي عن ثقاتنا؟! معرفته دون الرواية؟
  .وصف هلما املرأة واملاء الذي معها، وذلك أعجب من قول املسيح يف األتان واجلحشرجلني و 

روى جابر بن عبد اهللا، . وهي تكثري الطعام اليسري بربكته صلى اهللا عليه وسلم : معجزة - 5 
سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعامًا فأعطاه يسريًا من شعري فما زال الرجل : "قال

لو : فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. وأهله وضيفه حىت كاله بعد حنييأكل منه 
  .5"بكم 4مل تكله ألكلتم منه وقام

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
حجر شديد : فالصواب. وصححته مبا يوافق السياق. وال معىن له) الطران: (يف م، ص 1
  ).1563القاموس ص : ر. (يقدح به
  .11- 11/1، مرقص 11- 21/1مىت  2
  ).ال: (زاد: يف م 3
  ).لقام: (يف م 4
  ).6/114، والبيهقي يف الدالئل 4/1784أخرجه مسلم  5
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أطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "طلحة يف حديثه املشهور 1أبو) أ/2/146/ (وقال  

ا أنس حتت إبطه   .2"مثانني رجًال من أقراص شعري جاء 
أطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق من صاع شعري : "وقال جابر بن عبد اهللا 
  .7"كما هي وإن العجني ليخرب  6لتغط 5مة، وإن الرب 4ألف رجل حىت تركوه واحنرفوا 3وعناق
صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولصاحبيه أيب بكر وعمر قدر ما : "أيوب 8وقال أبو 

م . ادع يل ثالثني رجًال من أشراف األنصار: يكفيهما من الطعام، فقال النّيب عليه السالم فدعو
: فأكلوا حىت تركوه مث قال عليه السالم. ني رجالً ادع يل ست: فأكلوا حىت تركوه مث قال عليه السالم

م فأكلوا حىت تركوه فلم خيرجوا حىت أسلموا وبايعوا، قال أبو أيوب. ادع يل سبعني رجالً  : فدعو
  .9"فأكل من طعامي ذلك مائة ومثانون رجالً 



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
اري النجاري الصحايب املعروف أبو طلحة األنصاري، زيد بن سهل األسود األنص: هو 1

  .بامسه وكنيته
ا ففتت وقال فيها"... ، 1/562يف الشفا  2 . اهـ:...". ما شاء اهللا أن ي قول: فأمر 

، 3/1612، ومسلم )6/586فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب 
، عن 6/88يف الدالئل  ، والبيهقي415، وأبو نعيم يف الدالئل ص 596، 5/595والرتمذي 

  ".أنس بن مالك رضي اهللا عنه
  ).3/311النهاية : ر. (هي األنثى من أوالد املعّز ما مل يتم له سنة: الَعَناق 3
  ).7/399فتح الباري : ر. (مالوا عن الطعام: أي 4
ز القدر مطلقًا ومجعها ِبَرام، وهي يف األصل املّتخذة من احلجر املعروف باحلجا: البـُْرَمة 5
  ).3/372النهاية : ر. (واليمن
  ).3/372النهاية : ر. (تغلي ويسمع غطيطها: أي: لَتِغطُّ  6
". وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه بصق يف العجني والربمة وبارك"...، 1/562يف الشفا  7

، ومسلم )396، 7/395فتح الباري : ر). (29(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب . اهـ
  ).5/595رتمذي ، وال3/1610

  .الصحايب املعروف رضي اهللا عنه. أبو أيوب األنصاري، خالد بن زيد النجاري 8
، كلهم يف 6/94، والبيهقي 28، وأبو بكر الغرياين ص 428أخرجه أبو نعيم ص  9

الدالئل من طريق عبد األعلى بن عبد األعلى عن سعيد اجلريري عن أيب الورد بن متامة عن أيب 
أخرجه : "، وقال8/303وذكره اهليثمي يف اجملمع . عن أيب أيوب رضي اهللا عنه حمّمد اخلضرمي

". غريب متنًا وإسناداً : ، وقال6/111ونقله ابن كثري يف البداية . الطرباين ويف إسناده من مل أعرفه
  .اهـ

، وأبو )1/291التقريب : ر. (اختلط قبل موته بثالث سنني. سعيد اجلريري، ثقة: قلت
  .و حمّمد مل أقف على توثيق هلما وال على متابعةالورد، وأب
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ها من غدوة إىل الليل يقوم ُأيت عليه السالم بقصعة فيها حلم فتعاقبو : "وقال مسرة بن جندب 

  .1"قوم ويقعد آخرون
 5وأبو هريرة 4وسلمة بن األكوع 3]عن أبيه[بن أيب عمرة  2وقال عبد الرمحن

  مع الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم يف 7أصاب الناس خممصة: "6وعمر بن اخلطاب) ب/2/146/(
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، والفريايب يف الدالئل ص 5/553، والرتمذي 5/18أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  1
، كالمها يف الدالئل، كلهم من 6/93، والبيهقي 528، وأبو نعيم ص 2/618، واحلاكم 30

طريق يزيد بن هارون تنا سليمان التيمي عن أيب العالء مسرة بن جندب رضي اهللا عنه، 
لى شرط الشيخني ومل صحيح ع: "وقال احلاكم".حديث حسن صحيح: "،قال الرتمذي:...قال

  ".هذا إسناد صحيح: "وقال البيهقي. ووافقه الذهيب". خيرجاه
عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري اخلزرجي، أبوه صحايب شهري، ولد يف عهد الّنيب صلى  2

اهللا عليه، وأمه هند بنت املقدم بن عبد املطلب بنت عم النّيب صلى اهللا عليه، ذكره مطني وابن 
: قال ابن سعد". وحديث مرسل. ليست له صحبة: "وقال ابن أيب حامت. لصحابةالسكن يف ا

، اجلرح والتديل 5/83الطبقات : ر. (وذكره ابن حبان يف الثقات". كان ثقة كثري احلديث"
  ).6/219، التهذيب 5/73، اإلصابة 5/273

  .1/564هذه اإلضافة من الشفا  3
، 3/417فقد أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده أما حديث أيب عمرة األنصاري رضي اهللا عنه 

، 2/618، واحلاكم 13، والفريايب يف الدالئل ص )31املورد ص : ر. (وابن حبان يف صحيحه
، كلهم من طريق األوزاعي عن املطلب بن عبد اهللا بن 6/121، والبيهقي يف الدالئل 619

  .فذكره:... الحنطب املخزومي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري عن أبيه، ق
  .ووافقه الذهيب". صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: "قال احلاكم

رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط، : "، وقال25، 1/24وذكره اهليثمي يف اجملمع 
  ".ورجاله ثقات

، والبيهقي 1355، 3/1354حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه أخرجه مسلم  4
  .119، 4/118يف الدئل 



، 2/421، وأمحد يف املسند 56، 1/55ديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم ح 5
،  6/120، والبيهقي 418: ، وأبو نعيم ص18، و17: ، والفريايب يف الدالئل ص3/11و

  .كالمها يف الدالئل
، 20، 19وبنحوه حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخرجه الفريايب يف الدالئل ص  6

  .8/307يف اجملمع وذكره اهليثمي 
رواه أبو يعلى يف الصغري والكبري وفيه عاصم بن عبيد اهللا العمري َوثَّقه العجلي وضّعفه : وقال

  .أخرجه أبو يعلى بسند جيد: 122قال السيوطي يف املاهل ص . وبقية رجاله ثقات. مجاعة
ْخَمصة 7

َ
  .اجملاعة: امل
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، 1بعض مغازيه فدعا ببقية األزواد فجاء الرجل بالقبضة الطعام وفوق ذلك فجمعه على نطع 

يش وعاء إّال مألؤه مث العْنز مث دعا الناس بأوعيتهم فلم يبق يف اجل 2فحزرته َكَرْبَضة: قال سلمة
  ".فضلت فضلة من ذلك

فتتبعتهم  4له أهل الصفة 3]أدعو[أمرين الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم أن : "وقال أبو هريرة 
 5]حني[حىت مجعتهم فوضعت بني أيدينا قصعة فأكلنا ما شئنا وفرغنا، وهي مثل ما كانت 

  .6"وضعت إّال أن فيها أثر األصابع
مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين عبد : "الب رضوان اهللا عليهوقال علّي بن أيب ط

  ، فصنع هلم8ويشرب الفرق 7املطلب وكانوا أربعني ومنهم من يأكالجلذعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

القاموس ص : ر. (أنطاع: بساط من األدمي، مجعه: بالكسر وبالفتح وبالتحريك: النِّْطع 1
991.(  
إذا . من رَبض يف املكان يربض. جثتها إذا بركت: أي: ويروي بكسر الراء: العْنزَرْبَضة  2

  ).2/184النهاية : ر. (لصق به وأقام مالزماً له
  .1/565، وصححته من الشِّفا )أدع: (يف ص، م 3



هم فقراء املهاجرين، ومن مل يكن له منهم مْنزل يسكنه فكانوا يأوون إىل : أهل الصفة 4
  ).3/37النهاية : ر. (مسجد املدينة يسكنونهموضع مظلل يف 

  .1/565ليست يف ص، م، وأضيفت من الشفا  5
، عن حامت بن 29، وعنه الفريايب يف الدالئل ص 6/314أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  6

وأورده اهليثمي يف اجملمع . إمساعيل عن أنيس عن إسحاق بن سامل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  .اهـ". رواه الطرباين يف األسط ورجاله ثقات" :، وقال8/311

، والبيهقي 421وله شاهد من حديث واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه أخرجه أبو نعيم ص 
رواه الطرباين بأسنادين : "، وقال8/307وأورده اهليثمي يف اجملمع . ، كالمها يف الدالئل6/129

  ".وإسناده حسن
النهاية : ر. (ة من املعّز، ومن الضأن ما متت له سنةالداخلة يف السنة الثاني: اجلذعة 7

1/250.(  
أو ثالثة آصع . وهي اثنا عشر مداً . مكيال يسع ستة عشر رطالً  - بالتحريك  - : الَفَرق 8

  ).3/437النهاية : ر. (عند أهل احلجاز
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فشربوا حىت رووا وبقي الُعسُّ   1مداً من طعام فأكلوا حىت شبعوا وبقي كما هو، مث دعا بُعسٍّ  
  .2"كأنه مل يشرب منه

ليهم بىن عليه السالم بزينب وأمرين أن أدعو من لقيت فدعوت من لقيت فقدَّم إ: "وقال أنس 
م زهاء ثالمثائة رجل، مث  3ُمّدًا من متر ُجعل حيساً ) أ/2/147/ ( فتناولوا منه حىت شبعوا وعد

  .4"فرفعت فما أدري أكان حني وضع أكثر أم حني رفع. ارفع: قال ِيلَ 
ما : فقلت. 5أمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أزود أربعمائة راكب من أمحس: "وقال عمر 

م منه وكأنه حباله. اذهب وزودهم: فقال عليه السالم. من متر عندنا إّال آصع ". فذهبت فزود
  .6وذكر هذه اآلية مجع كبري من الصحابة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ).3/236النهاية : ر. (ِعَساس، وَأْعَساس: القدح الكبري، ومجعه: الُعسُّ  1
عن أيب عوانة عن عثمان بن املغرية  ، عن عفان)1/159(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  2

  .، فذكره...عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد عن علّي رضي اهللا عنه
وقال السيوطي يف ". رواه أمحد ورجاله ثقات: "، وقال)8/305(وأورده اهليثمي يف اجملمع 

وله وجه آخر من طريق ابن عباس عن . أخرجه أمحد والبيهقي وسنده جيد: 122املناهل ص 
، كالمها يف 180، 2/179، والبيهقي 425، أخرجه أبو نعيم ص  - رضي اهللا عنهم  - ي عل

  .الدالئل
هو الطعام املتخذ من التمر واألقط والسمن، وقد جيعل عوض األقط الدقيق : احليس، مجع 3

  ).1/467النهاية : ر. (أو الفتيت
، بنحوه، ومسلم )9/226فتح الباري : ر. (64أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب  4

  .، كالمها يف الدالئل424، وأبو نعيم ص 25، والفريايب ص 2/1051
مسوا محساً . وكنانة، وجديلة قيس. مجع اَألْمحَس؛ وهم قريش، ومن ولدت قريش: اُحلْمس 5

م حتمسوا يف دينهم م ). 1/440النهاية : ر. (الشجاعة: واحلماسة. تشددوا: أي. أل واملراد 
  .، للبيهقي5/366ة مزينة وجهينة، كما ورد يف الدالئل وفد قبيل: هنا

، 4/174أخرج حديثه اإلمام أمحد يف مسنده . دكني بن سعيد املزين رضي اهللا عنه: منهم 6
  .، كالمها من طريق إمساعيل عن قيس عنه427وأبو نعيم يف الدالئل ص 
اين ورجاهلما رجال روه أمحد والطرب : "، وقال8/308جممع الزوائد : وأورده اهليثمي يف

  ".الصحيح
، والبيهيقي يف الدالئل 5/445النعمان بن مقرن ض أخرجه أمحد يف مسنده : ومنهم

وقال السيوطي يف املناهل . ، كالمها من طريق حصني بن سامل بن أيب اجلعد عنه367- 5/365
  .سنده صحيح: 122ص 
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بذلت لغرماء أيب من اليهود كّل ماله فلم : "وقال جابر يف حديث وفاء دين أبيه بعد موته 
صلى اهللا عليه يرضوا به وكان مال أيب مترًا ومل يكن يف مثره سنتني ما يفي بدينهم، فجاء رسول اهللا 

فوفيت منه غرمائي وفضل : وسلم بعد جداد املثر وهي يف البياد فمشى بينها ودعا اهللا، قال جابر
  .1"فتعجب اليهود من ذلك. لنا مثل ما جند يف كّل سنة

هل من : "أصاب الناس خممصة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "وقال أبو هريرة 
يده فأخرج ) ب/2/147/ (فأتين به فأدخل : قال. متر يف مزودشيء من . نعم: شيء؟ فقلت

م فأكلوا حىت شبعوا، مث قال. ادع عشرة: قبضة فبسطها مث دعا بالربكة، مث قال . ادع عشرة: فدعو
فأكلت منه حياة رسول . خذ ما جئت به: فقال عليه السالم. فأكلوا حىت أكل اجليش كله وشبعوا

وكان عدة ذلك : ت منه كذا وكذا وسقًا يف سبيل اهللا، قال أبو هريرةاهللا، وأيب بكر، وعمر، وجهز 
  .2"التمر بضعة عشرة مترة

فاستتبعه النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجد قدحاً : "وحديث أيب هريرة أيضًا حني أصابه اجلوع
 من لنب قد أهدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمره عليه السالم أن يدعو أهل الصفة،

ا: فقلت يف نفسي: قال م، . ما هذا القدح فيهم كنت حمتاجًا أن أصيب منه شربة أتقّوى  فدعو
  مث قال. فشربوا حىت رووا من عند آخرهم. اسقهم: فقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأبو نعيم ص 5/60فتح الباري : ر. (9أخرجه البخاري يف كتاب االستقراض باب  1
  .، كالمها يف الدالئل150، 6/149بيهقي ، وال436، 435
، كلهم من 6/109، والبيهقي يف الدالئل 5/346، والرتمذي 2/352أخرجه أمحد  2

حسن : "طريق محاد بن زيد عن املهاجر عن أيب العالية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال الرتمذي
  ".وقد روي احلديث من غري هذا الوجه. غريب من هذا الوجه

، والبيهقي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 434جه اآلخر أخرجه أبو نعيم ص الو : قلت
  .، كالمها يف الدالئل من طريق يزيد بن أيب منصور عن أبيه رضي اهللا عنه6/10

، عن أيب الفتح هالل بن 100، 6/10، والبيهقي 434وله وجه آخر أخرجه أبو نعيم ص 
اس القطان عن حفص بن عمرو عن سهيل بن حمّمد بن جعفر احلفار عن احلسن بن حيىي بن عب

  .زياد أبو زياد عن أيوب السختياين عن حمّمد بن سريين عنه
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فما زلت أشرب ورسول اهللا صلى . اقعد فاشرب. قيت أنا وأنت يا أبا هريرةب: عليه السالم 

فأخذ القدح . والذي بعثك باحلّق ما أجد له مسلكاً : حىت قلت. اشرب: اهللا عليه وسلم يقول
  .1"وشرب الفضلة) أ/2/148/ (وّمسى اهللا تعاىل 

صلى اهللا عليه وسلم مث وروى هذا احلديث اجلم الغفري واخللق الكثري من أصحاب رسول اهللا  
  .تلقى ذلك التابعون بإحسان مث أخذ ذلك عنهم أكابرهم األعالم من املسلمني

  .فمن نازع يف هذه اآليات البّينات وتوقف يف شيء منها من أهل الكتاب 
، وأطعم املسيح 2بأي وجه ثبت عندك أن موسى أطعم قومه يف الربية َمّنًا وسلوى: قلنا له 

إليه من أهل القرى خبزًا ومسكًا وهم اجلمع الكبري من مسك وخبز يسري أصحابه ومن حضر 
ا ثالث سنني3فأشبعهم وفضلت فضلة كبرية ا وجبريا . ، وبارك إلياس على دقيق اإلسرائيلية فقام 

  .؟4]أشهرا[و
قد أجبت نفسك عنا وكفيتنا مؤنة : قيل له. فإذا فزع إىل الروايات واألخبار الصحيحة عنده 
  .فإن رام قدحاً يف أخبارنا مل ينفك من عكس ذلك عليه. باجلوا

ا له بالنبوة : معجزة - 6  ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم كالم احلجر والشجر وشهاد
يا أعرايب : كنا معه يف سفر فدنا أعرايب فقال: "قال ابن عمر. وإجابة داعيه صلى اهللا عليه وسلم 

  هل أدلك: قال. إىل أهلي: إىل أين تريد؟ فقال) ب/2/148/ (
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

والرتمذي ). 11/281فتح الباري : ر. (17أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق باب  1
  .102، 6/101، والبيهقي 422، وأبو نعيم ص 3/15، واحلاكم 4/559

  ).16(سفر اخلروج، اإلصحاح  2
  .11- 6/1حنا ، يو 17- 9/10، لوقا 44- 6/30، مرقص 14/13مىت  3
  ).17(سفر امللوك األّول؛ اإلصحاح  4
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من : قال. 2أين رسول اهللاأن ال إله إّال اهللا، و  1تشهد:وما هو خري؟ قال: على خري؟ قال 
فأقبلت الَسّمرة ختد . اليت بشاطئ الوادي 3هذه الشجرة السَُّمرة: يشهد لك على ما تقول؟ قال

ا   .4"األرض حىت قامت بني يديه فاستشهدها ثالثاً فشهدت هللا ولرسوله مث رجعت إىل مكا
قل لتلك الشجرة : سأل أعرايب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية، فقال: "5وقال بريدة 

فمالت الشجرة عن ميينها ومشاهلا وبني يديها وخلفها مث جاءت ختد . ففعل: قال. رسول اهللا يدعوك
السالم عليك يا رسول اهللا، : األرض حىت وقفت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

ا كما كانتفأمرها فرجعت حىت استوت مبك. مرها فلرتجع إىل موضعها: فقال األعرايب فقال . ا
فأذن له . ائذن يل يف تقبيل يدك ورجليك: فأىب عليه السالم فقال. مرين أن أسجد لك: األعرايب

  .6"صلى اهللا عليه وسلم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، والصواب ما أثبّته)أشهر(ويف ص , ) أشهد(يف م  1
  ".وأن حممداً عبده ورسوله: "1/573يف الشفا  2
  ).2/399النهاية : ر. (السَّمر: مجعه. ضرب من شجر الطلح: السَُّمرة 3
: ر. (، والبزار يف مسنده6/14، والبيهقي يف الدالئل 1/9أخرجه الدارمي يف املقدمة  4

، كلهم من طريق حمّمد بن فضيل عن أيب حيان عن عطاء عن ابن عمر )3/143كشف األستار 
  .رضي اهللا تعاىل عنهما

  .احلديث أخرجه الدارمي والبيهقي والبزار بسند صحيح: "124يف املناهل ص قال السيوطي 
أنا أنكر :إن أباه قال: ، وقال2/392ذكره ابن أيب حامت يف العلل . هو حديث معل: قلت

  ".هذا؛ ألن أبا حيان مل يسمع عن عطاء ومل يرو عنه وليس هذا احلديث من حديث عطاء
  .مي، الصحايب املعروفبريدة بن احلصيب، أبو سهل األسل 5
،  )3/132كشف األستار : ر(، والبزار يف مسنده 390أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  6

قال . فذكره:... كالمها من طريق حيان بن علّي عن صاحل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه، قال
  .، ورواه البزار وفيه صاحل بن حيان وهو ضعيف9/13اهليثمي يف اجملمع 

صاحل بن حيان : "1/358فقد قال احلافظ يف التقريب . كما قال اهليثميوهو  : قلت
  ".ضعيف من السادسة. القرشي
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ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "ابر بن عبد اهللا يف حديثه الطويلويف الصحيح عن ج 

يقضي حاجته فلم جيد شيئًا يسترت به فإذا بشجرتني بشاطئ الوادي فأخذ بغصن ) أ/2/149/ (
فانقادت معه كالبعري الذلول وفعل باألخرى مثل . إنقادي بإذن اهللا: من إحدى الشجرتني، وقال

قال يا جابر اذهب فقل  - أخرى  2]رواية[ويف  -  1فالتأمتا. لّي بإذن اهللالتئما ع: ذلك، مث قال
حىت حلقت بأختها فجلس خلفها فقضى  3]فزحفت الشجرة. [هلذه الشجرة تلحق بصاحبتها

  .4"حاجته
وكذلك حكى أسامة بن زيد عن النخالت واحلجارة وأنه دعاها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  

  .5ىت قضى عليه السالم حاجته مث رجعن يتعادين إىل أماكنهنوسلم فأقبلن يتعادين ح
  رأيت شجرة من الطلح جاءت فأطافت برسول اهللا: "بن مرة 6وقال يعلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، يف 6/107، والبيهقي يف الدالئل 2309- 4/2306الرواية األوىل، أخرجها مسلم  1
  .سياق طويل

  .1/575ن الشفا وأضيفت م. ليست يف ص، م 2
  .1/575، وصححت من الشفا )فخرجت الشجرة حتصر: (يف ص، م 3
، من طريق إمساعيل بن 19، 6/18أما الرواية األخرى؛ فقد أخرجها البيهقي يف الدالئل  4

ذا اإلسناد أبو داود . عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه، يف سياق طويل وأخرجه 
ومل يذكرا . ، خمتصراً )، لأللباين1/60صحيح سنن ابن ماجه : ر(ن ماجه ، واب1/17يف سننه 

وقال الشيخ . وال قصة سجود اجلمل له صلى اهللا عليه. قصة انقياد الشجرتني ألمره صلى اهللا عليه
  .صحيح: األلباين
،كالمهامن طريق 6/24،25،والبيهقي يف الدالئل393أخرجه أبونعيم يف الدالئل ص 5

  . الصديف عن الزهري عن خارجة بن يزيد عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهمعاوية بن حيىي



حسنه ابن حجر يف : ، وعزاه أيضًا إىل أيب يعلى وقال2/60وذكره السيوطي يف اخلصائص 
  .124املطالب العالية، ومبثل ذلك ذكره السيوطي يف املناهل ص 

يعد يف . رب وبيعة الشجرة والفتحيعلى بن مرة الثقفي رضي اهللا عنه، أبو املرازم، شهد خي 6
، اإلصابة 4/1587االستيعاب : ر. (له ستة وعشرون حديثاً . إنه بصري: وقيل. الكوفيني

6/353.(  
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ا استأذنت يف السالم : "صلى اهللا عليه وسلم مث رجعت إىل منبتها فقال عليه السالم  إ
  .1"عليّ 

روى هذه املعجزات مجاعة من علماء الصحابة وزهادهم كعبد اهللا ابن عمر وبريدة وجابر   
بن وا 5وعلّي بن أيب طالب 4وأنس بن مالك 3ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد 2وابن مسعود

  .وتلقى ذلك عنهم اجلم الغفري واخللق الكثري من التابعني. 7وغريهم) ب/2/149/ ( 6عباس
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 391، 382: ،وعنه أبو نعيم يف الدالئل، ص4/173أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 1
لسائب عن عبد ،كلهم من طريق عبدالرزاق، ثنامعمر عن عطاء بن ا6/23والبيهقي يف الدالئل

  .، فذكره يف سياق طويل:...اهللا بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي، قال
رواه أمحد بإسنادين والطرباين بنحوه، وأحد : "، وقال9/9جممع الزوائد : وذكره اهليثمي يف

  ".إسناَدى أمحد رجاله رجال صحيح
- 1/795حة للحديث متابعات ذكرها الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الصحي: قلت

ذه املتابعات جيد: "، وقال485: ، رقم احلديث797   ".فاحلديث 
، وذكره اهليثمي يف 6/20حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أخرجه البيهقي يف الدالئل  2
مث  - وذكر له زيادة  - رواه الطرباين يف األوسط والكبري باختصار بنحوه : "، وقال9/12اجملمع 
يف إسناد األوسط رفعة بن صاحل وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله حديثهم رواه البزار بنحوه و : قال

  ".حسن وأسانيد الطريقني ضعيفة



  ".أخرجه البيهقي والطرباين بسند حسن: "،124وقال السيوطي يف املناهل ص 
، 848: ص: ر. (- رضي اهللا عنهم  - تقدم ختريج أحاديث ابن عمر وبريدة وأسامة  3
849 ،850.(  
، وذكره 2/154س بن مالك رضي اهللا عنه أخرجه البيهقي يف الدالئل حديث أن 4

، وعزاه أيضًا إىل ابن أيب شيبة وأيب يعلى والدارمي وأيب نعيم من 1/202السيوطي يف اخلصائص 
  .طريق األعمش عن أيب سفيان عنه

  ).756: ص: ر. (حديث علي رضي اهللا عنه سيأيت خترجيه 5
، 2/620، واحلاكم 5/544اىل عنهما، أخرجه الرتمذي حديث ابن عباس رضي اهللا تع 6

  .6/15والبيهقي يف الدالئل 
، "على شرط مسلم ومل خيرجاه: "وقال احلاكم". حديث حسن غريب صحيح: "قال الرتمذي

  .ووافقه الذهيب
/ 9/12روى هذه املعجزة أيضًا عمر بن اخلطاب، وذكر حديثه اهليثمي يف اجملمع  7
  .، وأبو يعلى وإسناد أيب يعلى حسن)3/133كشف األستار: ر.(رواه البزار:وقال

رضي  - وعبادة بن الصامت، وأبو أمامة، وجابر بن مسرة . ورواه أيضًا غيالن بن سلمة الثقفي
  .397، 395، 392، 391وأخرج أحاديثهم أبو نعيم يف الدالئل ص . - اهللا عنهم أمجعني 
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بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " - رمحة اهللا عليه  - فورك  1قال األستاذ اإلمام ابن 
 فدخل بينهما وَمرَّ اعرتضت له سدرة فانفرجت له نصفني 3]يف غزوة الطائف[ليًال  2]سائر[

وبقيت السدرة على حاهلا إىل يوم الناس هذا، وذلك بالطائف وهي اآلن تعرف بسدرة النيب صلى 
  .4"اهللا عليه وسلم حيرتمها الناس

ألست زعمت أن موسى عليه : فإن ارتاب بشيء من هذه اآليات يهودي أو نصراين فيقال له 
! ؟5قومه فأخضرت وذلت أغصانًا وورقًا وأمثرت لوزاً السالم أقام عصاه يف قبة الزمان بني عصي 

ألست زعمت يف إجنيلك أن املسيح أيت شجرة تني وهو وأصحابه ليصيبوا منها فلما مل جيد فيها مثرة 



فما طريقك يف تصحيح  6دعا عليها فيبست وجفت لوقتها وساعتها وصارت جذعًا يابساً؟
  .صم بهماادعيته بعد ألفي عام؟فإنه كلمارضي جوابًاخُ 

ومن معجزاته عليه السالم حنني اجلذع وهو مشهور معروف وحديثه متواتر، قد : معجزة - 7
بن كعب وجابر بن  7ُأَيبُّ : من أصحابه منهم) أ/2/150/ (خرجه أهل الصحيح ورواه األكابر 

  عبد اهللا وأنس بن مالك
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

صاري األصبهاين الشافعي أبو بكر، عامل باألصول حمّمد بن احلسن بن فورك األن: هو 1
طبقات : ر. (على مقربة من نيسابور. هـ406والكالم، من أئمة األشاعرة، مات مسمومًا سنة 

  ).، للزركلي6/83، األعالم 3/402، وفيات األعيان 135- 4/127الشافعية 
  .والصواب ما أثبّته) سائراً (يف ص، م  2
  .1/578هذه اإلضافة من الشفا  3
ولعلها  : "، 3/55، وقال القاري يف شرحه للشفا 125مل خيرجه السيوطي يف املناهل ص  4

م، وأما يف زماننا فليست مشهورة   .اهـ". كانت يف زما
  .، بال إسناد193ذكره املاوردي يف أعالم النبوة ص : قلت
  .8، 17/7سفر العدد  5
  .14، 11/13، مرقص 20- 21/19مىت  6
، 5/137ب رضي اهللا عنه أخرجه عبد اهللا بن حنبل عن أبيه يف املسند حديث أيب بن كع 7

، والبيهقي يف 1/17، والدارمي )1414: ح(، وابن ماجه 401وعنه أبو نعيم يف الدالئل ص 
، كلهم من طريق عبد اهللا بن حمّمد بن عقيل عن الطفيل ابن أيب بن كعب عن 6/67الدالئل 

رواه ابن ماجه باختصار رواه عبد اهللا من زياداته : "، وقال2/183وأورده اهليثمي يف اجملمع . أبيه
  .اهـ". يف املسند وفيه رجل مل ُيَسمَّ، وعبد اهللا بن حمّمد بن عقيل فيه كالم وقد وثق

  ).1/238صحيح ابن ماجه : ر". (حديث حسن: "قال الشيخ األلباين
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اخلدري  4وأبو سعيد 3]سعد[ابن عباس وسهل بن  2بن عمر وعبد اهللا 1وعبد اهللا 
  .8]كلهم حيّدث مبعىن هذا احلديث[وداعة  7واملطلب بن أيب 6وأم سلمة 5وبريدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح :ر.(حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه البخاري يف كتاب املناقب 1
  .6/66، والبيهقي يف الدالئل2/379، والرتمذي يف كتاب اجلمعة)6/601الباري
، 1/19، والدارمي 1/249حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه أمحد  2

،  2/558، والبيهقي يف الدالئل 4/798هل السنة واجلماعة والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أ
إسناد صحيح : قال اإلمام الاللكائي. كلهم من طريق محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عنه

  .247، 246ووافقه اإلمام ابن كثري يف الشمائل ص . على شرط مسلم يلزمه إخراجه
  .1/582الشفا  ، وهو خطأ وصححته من)سهل بن عبد اهللا: (يف ص، م 3

،  2/559، والبيهقي 403وحديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه أخرجه أبو نعيم ص 
  .كالمها يف الدالئل من طريق عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه رضي اهللا عنه

، وأصل حديث 1/397التقريب : ر. (من الرابعة. عباس بن سهل بن سعد، ثقة: قلت
، ومل يذكرا فيه معجزة حنني 1/386، ومسلم )2/397ي فتح البار : ر(سهل يف البخاري 

  .اجلذع
، والاللكائي يف شرح 1/18حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أخرجه الدارمي  4

، كلهم من طريق أيب أسامة عن 402، وأبو نعيم ص 4/801أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
  .جمالد عن أيب الوداك عنه
رواه أبو يعلى وفيه جمالد بن سعيد وقد : "، وقال184، 2/183مع وأورده اهليثمي يف اجمل
  ).250: الشمائل، ص. (إسناده غريب: وقال ابن كثري. اهـ". وثقه مجاعة وضّعفه آخرون

بريدة بن احلصيب األسلمي رضي اهللا عنه، الصحايب املعروف وأخرج حديثه يف حنني  5
يد عن متيم بن عبد املؤمن عن صاحل بن حيان ، عن حمّمد بن مح1/16اجلذع الدارمي يف سننه 
  .عن ابن بريدة عن أبيه

  ).554: ص:ر.(وقد تقدم.يف إسناده صاحل بن حيان القرشي، وهو ضعيف:قلت
) ، البن كثري250الشمائل ص : ر. (حديث أم سلمة رضي اهللا عنها، أخرجه أبو نعيم 6

 عن أيب سلمة عبد الرمحن عن أم ، كالمها من طريق عمار الدهين2/563والبيهقي يف الدالئل 



وقال . رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون: "، وقال2/186وأروده اهليثمي يف اجملمع . سلمة
  .اهـ". إسناده جيد ومل خيرجوه: ابن كثري
املطلب بن أيب وداعة القرشي السهمي رضي اهللا عنه أسلم يوم الفتح، مث نزل الكوفة، مث  7

ا دار وبقي فيها دهراً نزل باملدينة و  االستيعاب : ر. (وله من األحاديث تسعة أحاديث. له 
: ، وأما حديثه يف حنني اجلذع، فقد قال السيوطي)105، 6/104(، اإلصافة )3/1402
  ).2/128، اخلصائص 126املناهل ص : ر". (أخرجه الزبري بن بكار يف أخبار املدينة"

  .1/582هذه اإلضافة من الشفا  8
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كان يف املسجد جذع من النخل كان : "1قال جابر". وحديث أنس صحيح: "قال الرتمذي 
 -  2اّختذ له املنرب مسعنا لذلك اجلذع صوتًا كصوت العشارعليه السالم يقوم إليه يف خطبته فلما 

حىت  - ويف رواية املطلب  - حىت ارتج املسجد خبواره فكثر بكاء الناس ملا رأوه  -  3ويف رواية أنس
إن : فقال عليه السالم. فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت - تصدع وانشق 

حتزنًا على رسول اهللا . الذي نفسي بيده لوال ما التزمه مل يزل هكذاهذا بكى ملا فقد من الذكر، فو 
  .4"صلى اهللا عليه وسلم فأمر به صلى اهللا عليه وسلم فدفن حتت املنرب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاه إىل نفسه فجاء خيرق األرض : 5وحكى اإلسفراييين 
  .6فالتزمه مث أمره فعاد إىل مكانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح الباري : ر). (25(حديث جابر رضي اهللا عنه أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  1

  .، كالمها يف الدالئل6/66، والبيهقي 400، وأبو نعيم ص 6/601
وهي الناقة اليت أتى على محلها عشرة أشهر مث اّتسع فيه فقيل لكل . مجع ُعشَراء: العشار 2
  ).2/400، فتح الباري 3/240النهاية : ر. (وأكثر ما يطلق على اخليل اإلبل. ُعشراء: حامل

، وأبو 1/19، والدارمي 5/554حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخرجه الرتمذي  3
، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )، البن كثري240الشمائل ص : ر(يعلى 



، من طريق عمر بن يونس عن مكرمة بن عمار بن 2/558، والبيهقي يف الدالئل 4/198
  .إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عنه

إسناده صحيح على شرط مسلم : "وقال الاللكائي". حديث حسن صحيح: "قال الرتمذي
  .اهـ". يلزمه إخراجه

". كذا يف حديث املطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس: "، 1/583قال يف الشفا  4
  .اهـ

براهيم بن حمّمد اإلسفراييين الشافعي، أبو إسحاق، الفقيه، املتكلم، األصويل، بىن إ: هو 5
، سري 3/111طبقات الشافعية : ر. (ودفن يف إسفراييين. هـ418مدرسة بنيسابور، تويف سنة 

  ).، للزركلي1/61، األعالم 17/353أعالم النبالء 
زيادة منه، ال يقال مثلها من وهذه : "3/62قال اخلفاجي يف نسيم الرياض شرح الشفا  6

قبل الرأي، وهو إمام ثقة، على أن هذا رواه اإلمام البيهقي يف دالئله واحلافظ أبو القاسم يف تارخيه 
  .اهـ". عن العباس كما يف الشرح اجلديد، ولو وقف عليه املصّنف عزاه له

فراييين ختالف الروايات مل يوه اإلمام البيهقي يف دالئله، وهذه الرواية اليت حكاها اإلس: قلت
الصحيحة األخرى اليت أمجعت على أن الرسول صلى اهللا عليه هو الذي ذهب إىل اجلذع فاحتضنه 

علمًا بأن القصة واحدة مل تتكرر، فلعّل اإلسفراييين اختلط عليه حديث حنني . أو مسح عليه
  .واهللا أعلم. قد تقدماجلذع مع حديث استجابة الشجرة لدعوته صلى اهللا عليه وإقباهلا عليه و 
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يا عبد اهللا : "إذا حدَّث حبديث اجلذَع بكى وقال) ب/2/150/ (وكان احلسن البصري  

  .1"ن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شوقاً ملكانه من اهللا فأنتم أحّق أن تشتاقوا إليهاخلشبة حت
روى حديث اجلذع عامل كبري من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتلقاه التابعون  

  .2بإحسان وهو من األحاديث الصحيحة املستفيضة
م بني يديه صلى اهللا عليه وسلم قال ومن معجزاته عليه السالم تسبيح الطعا:معجزة - 8  
  .3"لقد كنا نسمع تسبيح الطعام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يؤكل: "الصحابة



أخذ : "قال أنس. ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم تسبيح احلصى يف يده: معجزة - 9  
عنا التسبيح مث صبهن يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفًا من حصى فسبحن يف يده حىت مس

  .4"أيب بكر فسبحن
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعنه الاللكائي يف شرح أصول )، البن كثري241الشمائل ص : ر. (أخرجه البغوي 1
، كالمها من طريق مبارك بن 2/559، والبيهقي يف الدالئل 4/799اعتقاد أهل السنة واجلماعة 

  .البصري عن أنس رضي اهللا عنه حّدثنا احلسن: قال. فضالة
، والتقريب 10/27التهذيب : ر. (فقد صرح مبارك السماع. إسناده صحيح: قلت

2/227.(  
فإن حنني اجلذع وانشقاق القمر نقل كًال منهما نقًال : "6/592قال احلافظ يف الفتح  2

ن ال ممارسة مستفيضاً، يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة احلديث دون غريهم مم
  .251، 239ومبثل ذلك قال اإلمام ابن كثري يف الشمائل ص . اهـ" يف ذلك
، والرتمذي )6/587فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  3

، والبيهقي يف الدالئل 406، وأبو نعيم يف الدالئل ص 15، 1/14، والدارمي 5/557
  .ي اهللا عنه، عن عبد اهللا بن مسعود رض6/62

، 2/125، اخلصائص 1/108ذيب تاريخ ابن عساكر : ر. (أخرجه ابن عساكر 4
وله شاهد من . ، عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه194، واملاوردي يف أعالم النبوة ص )للسيوطي

، وأبو نعيم يف الدالئل 2/142أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط . حديث أيب ذٍر رضي اهللا عنه
كلهم من طريق الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي ). 3/136كشف األستار : ر. (البزار، و 432

رواه البزار : "، وقال8/302جممع الزوائد : وأورده اهليثمي يف. عن جبري بن نفري اخلضرمي عنه
  ".بإسنادين، ورجال أحدمها ثقات، ويف بعضهم ضعف

، 2/334التقريب : ر. (رجال اإلسناد السابق ثقات، وإسناده صحيح متصل: قلت
1/126.(  

أما اإلسناد اآلخر الذي فيه ضعف فقد أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
، والبيهقي 432، وأبو نعيم ص )3/135كشف األستار : ر. (، والبزار2/806واجلماعة 



لزهري ، كالمها يف الدالئل كلهم من طريق قريش بن أنس عن صاحل بن أيب األخضر عن ا6/64
  .عن سويد به

وقال احلافظ ابن ". وصاحل مل يكن حافظاً : "، وقال البيهقي"صاحل لني احلديث: "قال البزار
، إذن اإلسناد يزيد احلديث قوة إىل اإلسناد )1/358التقريب : ر". (ضعيف يعترب به: "حجر
  .السابق

ّال هذه الطريق وأما تسبيح احلصى فليست له إ: "6/592وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح 
  .اهـ". الواحدة مع ضعفها

وما أوتينا من العلم إّال قليًال، فهذا ذهول منه رمحه اهللا تعاىل السند اآلخر الصحيح كما : قلت
  .واهللا أعلم. سبق بيانه
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كنا مبكة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج : "وقال علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  .1"السالم عليك يا رسول اهللا: إىل بعض نواحيها فما استقبله جبل وال شجر إالّ قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميّر حبجر مل يكن رسو ) "أ/2/151: / (وقال جابر بن عبد اهللا 

  .2" وال شجر إّال سجد له صلى اهللا عليه وسلم
  اشتمل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى أهل بيته مبالءة 3إذ: "ويف حديث العباس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
و نعيم ، وأب2/620، واحلاكم 5/553، والرتمذي 1/12أخرجه الدارمي يف املقدمة  1

، كلهم من طريق الوليد بن أيب ثور عن السدي عن عباد ابن أيب يزيد عن 389يف الدالئل ص 
  .حديث غريب: قال الرتمذي. علّي رضي اهللا عنه
  .ووافقه الذهيب". صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه: "وقال احلاكم

فإن الوليد بن . رتمذيوالصواب ما قاله ال. هذه غفلة من احلاكم والذهيب رمحهما اهللا: قلت
اجلرح : ر. (عبد اهللا بن أيب ثور اهلمذاين، وينسب إىل جده، ضعيف، يكتب حديثه وال حيتج به



ويف إسناده أيضًا عباد بن أيب يزيد أو ابن يزيد الكويف، ). 2/333، التقريب 9/2والتعديل 
  ).1/394التقريب : ر. (جمهول
كالمها يف الدالئل من طريق مالك بن ،  6/69، والبيهقي 443أخرجه أبو نعيم ص  2

  .إمساعيل أبو غسان عن إسحاق ابن الفضل عن الغرية بن عطية عن أيب الزبري به
، وأمحد 4/1782له شاهد من حديث جابر بن مسرة رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم : قلت

  .1/12، والدارمي 5/553، الرتمذي 95، 5/89
  .إذا: يف م 3
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آمني : فأّمنت أسكفة الباب وجدران البيت. ودعا هلم بالسرت من الناس كسرته إيّاهم مبالءته 
  .1"آمني

عن . [اضطراب اجلبل هليبته وسكونه بأمره ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم - 10  
م  3]ُأحداً [صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان : "2]أنس فرجف 

  .4"فقتل عمر وعثمان. اثبت أحد فإمنا عليك نّيب وصدِّيق وشهيدان: فقال عليه السالم
لحة والزبري، فقال عليه وط 5]معه عليّ  - وزاد  - [ يف حراء : "ومثل ذلك عن أيب هريرة 

  .6"السالم اسكن حراء فإمنا عليك نّيب أو صدِّيق أو شهيد
  .ذلك رواه مجاعة من أعيان الصحابة ومشاهري األمة 7شاهد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، كالمها من 6/71، والبيهقي يف الدالئل 433، 432أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  1

الكدميي ثنا عبد اهللا بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص ثنا مالك  طريق حمّمد بن يونس
  .بن محزة عن أبيه عن أيب أسيد الساعدي البدري رضي اهللا عنه

، طرفًا عن طريق أيب )299ضعيف ابن ماجه ص : ر. (وأخرج ابن ماجه يف كتاب األدب
روى : "، وقال273/مع الزوائد وذكره اهليثمي يف جم. إسحاق اهلدوي عن عبد اهللا بن عثمان به

  ".ابن ماجه بعضه يف األدب ورواه الطرباين وإسناده حسن



فإن حمّمد بن يونس الكدميي أبو العباس . إسناده ليس حبسن، ففيه ضعيف جمهول: قلت
، وعبد اهللا بن عثمان )2/222التقريب : ر. (ومل يثبت أن أبا داود روى عنه. السامي، ضعيف

  ).1/432التقريب : ر. (من التاسعة. مستور. ن أيب وقاص املدينبن إسحاق بن سعد ب
  .1/590هذه اإلضافة من الشفا  2
  .والصواب ما أثبّته) أحد(يف ص، م  3
، والرتمذي )7/22فتح الباري : ر). (5(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة باب  4

يهقي يف الدالئل ، والب346، 5/331، وأمحد يف مسنده 4/212، وأبو داود 5/583
  .، وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه6/350

  .1/591هذه اإلضافة من الشفا  5
وله شاهد . 6/352، البيهقي يف الدالئل 5/582، والرتمذي 4/1880أخرجه مسلم  6

، وأبو 5/609، والرتمذي 4/211أخرجه أبو داود . من حديث سعيد بن زيد رضي اهللا عنه
  ".حسن صحيح: "قال الرتمذي، و 430نعيم يف الدالئل ص 

  .ليست يف م 7
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َوَما {: ملنربقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على ا: "قال ابن عمر: معجزة - 11 
أنا اجلبار أنا : ميجد اجلبار نفسه فيقول: مث قال]. 67: سورة الزمر، اآلية. [}َقَدُروا اهللا َحقَّ َقْدرِهِ 

  .1"ليخرن عنه: ، قرجف املنرب حىت قلنا....الكبري املتعال
سقوط األوثان ) ب/2/151/ (ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم : معجزة - 12  
كان حول البيت ثالمثائة وسّتون صنمًا مثبتة األرجل بالرصاص، فلما : "ن عباسقال اب. بإشارته

بقضيب كان يف يده وال ميّسها،  2دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح جعل يشري إليها
فما أشار ]. 81: سورة اإلسراء، اآلية. [}َوَجاَء اَحلقُّ َوَزَهَق الَباِطُل ِإنَّ الَباِطَل َكاَن َزُهوقاً {: ويقول

  .3"إىل وجه صنم إّال وقع لقفاه، وال لقفاه إّال وقع لوجهه حىت ما بقي منها صنم



  .4ومثله يف حديث ابن مسعود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ر. (، وابن ماجه88، 2/72، وأمحد يف مسنده 2149، 4/2148أخرجه مسلم  1
  .1/240لسنة ، وابن أيب عاصم يف ا)1/39صحيح ابن ماجه 

  .إليهما: يف م 2
، كالمها يف الدالئل من طريق 72، 5/71، والبيهقي 520، 519أخرجه أبو نعيم يف  3

ابن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن علّي بن أيب بكر عن علّي بن عبد اهللا عن ابن عباس 
: ر. (أخرجه ابن هشام وتابع علّيًا عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس،. رضي اهللا تعاىل عنهما

رواه الطرباين ورجاله ثقات، : "، وقال6/179، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد )4/84السرية 
  .اهـ". ورواه البزار باختصار

  :للحديث شواهد منها: قلت
، وأبو نعيم ص )416املوارد ص : ر.(حديث ابن عمر رضي اهللا عنه أخرجه ابن حبان

  .ا يف الدالئل، كالمه5/72، والبيهقي 519
  .1406، 3/1405وحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم 

وحديث ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  4
  .5/71، والبيهقي يف الدالئل3/1408، ومسلم )8/15،16فتح الباري:ر).(48(
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الراهب  1قال حبريا. ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم سجود األشياء له: معجزة - 13 

للعباد، فقال له أشياخ  هذا سّيد العاملني يبعثه اهللا رمحةً : "حني رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إّال سجد له َوَخرَّ بني  2]حجر[إنه مل يبق شجر وال : ما علمك بذلك يا حبريا؟ فقال: من قريش

  .3"يديه وال يسجد إّال لنيبّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



ه وذكر . حبريا الراهب، ذكره ابن منده يف الصحابة وتبعه أبو نعيم، وقصته معروفة يف املغازي 1
مث ). القسم الرابع فيمن ذكر يف كتب الصحابة غلطًا وبيان ذلك(احلافظ ابن حجر يف اإلصابة يف 

كان : وقيل.كان من يهود تيماء،: وما أدري أدرك البعثة أم ال؟ واختلف يف أمره، فقيل: "قال
  ".نصرانياً من عبد القيس

مسلم : (وهو. ال ينطبق عليهإمنا ذكرته يف هذا القسم؛ ألن تعريف الصحايب : "وقال احلافظ
؛ خيرج من لقيه مؤمنًا به قبل )مسلم(فقولنا ). لقي الّنّيب صلى اهللا عليه مؤمنًا به ومات على ذلك

، للذهيب، اإلصابة 1/44جتريد أمساء الصحابة : ر. (واهللا أعلم. اهـ". أن يبعث كهذا الرجل
1/183 ،184.(  

  .رويات احلديث يف مصادرها ، ومن1/593، وصححت من الشفا)مدر(يف ص،م  2
، وابن أيب 5/550، والرتمذي )239- 1/236السرية : ر. (أخرجه ابن إسحاق معلقاً  3
، وأبو نعيم ص 26- 2/24، وعنه البيهقي يف الدالئل 36540، ح رقم 7/327شيبة 
صحيح على شرط الشيخني ومل : "وقال احلاكم. ، وعنه616- 2/615، واحلاكم 171- 170
كلهم من طريق قراد أبو نوح عن ". فبعضه باطل. أظنه موضوعاً : "به الذهيب بقولهوتعق". خيرجاه

فذكره :.... قال. يونس بن أيب إسحاق عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري عن أبيه رضي اهللا عنه
إن الراهب ناشد أبا طالب أن يرد الرسول صلى اهللا عليه إىل مّكة : " - وفيه  - يف سياق طويل 

من أهل الكتاب، فلم يزل يناشده حىت رّده وبعث معه أبو بكر بالًال، وزوده الراهب من  خوفاً عليه
  .اهـ". الكعك والزيت

  ".حسن غريب ال نعرفه إالّ من هذا الوجه: "قال الرتمذي
حديث منكر جّداً، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر : "، 57وقال الذهيب يف السرية ص 
هللا صلى اهللا عليه بسنتني ونصف، وأين كان بالل يف هذا الوقت؟ سنني، فإنه أصغر من رسول ا

فإن أبا بكر مل يشرته إّال بعد املبعث، وأيضًا فلو أثر هذا اخلوف يف أيب طالب ورّده، كيف كانت 
تطيب نفسه أن ميكنه من السفر إىل الشام تاجرًا خلدجية؟ ويف احلديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ 

  .فبتصر . اهـ". الطرقية
، وتكلم على احلديث بكالم قريب من الذهيب 286- 2/285وذكره ابن كثري يف البداية 

  .بتصرف. اهـ". من الغرائب أنه من مرسالت الصحابة: "وزاد فيه قوله



وذكره ابن . عبد الرمحن بن غزوان اخلزاعي، ويقال الضيبِّ املعروف بقراد ثقة له أفراد: قلت
، 6/223التهذيب : ر". (ثقة له أفراد: "و قال الدارقطين". طئكان خي: "وقال. حبان يف الثقات

  ).1/494التقريب 
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أنه عليه : "1عليه وسلم إظالله بالغمام؛ ويف احلديثومن معجزاته صلى اهللا : معجزة - 14 
السالم أقبل وغمامة تظله من الشمس فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إىل يفء الشجر، فلما 

  .2"جلس مال الفيء إليه
ورأت خدجية بنت خويلد زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم مع ميسرة " 

  .3"م وغمامة تظله من حّر الشمسغالمها من الشا) أ/2/152/(
م  4ومن أنكر ذلك من اليهود والنصارى ورد  عليهم مثله يف غمام موسى وعيسى، واضطر

  .قواعدهم إذ طريق الثبوت واحد 5احلال إىل التصديق وإالّ َشوَُّشوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

سجود الشجر واحلجر للنيب صلى احلديث السابق الذي رواه حبريا الراهب، وفيه ذكر : أي 1
  .اهللا عليه وإظالله بالغمام صلى اهللا عليه

فإذا كان عليه  - من األمور املنكرة يف هذا احلديث : أي: "57قال الذهيب يف السرية ص  2
غمامة تظله، كيف يتصور أن مييل يفء الشجرة؟ ألن ظل الغمامة يعدم يفء الشجرة اليت نزل 

  .اهـ!!!" حتتها؟
إن الغمامة مل : "، يف تعليقه على احلديث أيضاً 2/286ن كثري يف البداية والنهاية وقال اب

مع غرابة هذا احلديث ونكارته كما تقدم من بقية كالمه فيما . اهـ". تذكر يف حديث أصح من هذا
  .سبق

، من طريق 172،وعنه أبو نعيم يف الدالئل ص1/130أخرجه ابن سعد يف الطبقات 3
موسى بن شيبة عن عمرية بنت عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أم سعد بن  حمّمد الواقدي عن

  .فذكرته يف سياق طويل:..الربيع عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى قالت



ذيب : ر. (، وعزاه أيضًا إىل ابن عساكر155، 1/154وذكره السيوطي يف اخلصائص 
  ).274- 1/273تاريخ دمشق 

التقريب : ر. (ي، املدين القاضي، مرتوك مع سعة علمهحمّمد بن عمر الواقدي، األسلم: قلت
  .حديث منكر: ، وقال64، 63، وذكره الذهيب يف السرية ص 2/194

  ).أورد: (يف م 4
  ).شقشقوا: (يف م 5
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فإذا كان عندنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  1كان عندنا داجن: "قالت عائشة: معجزة - 15 

وسلم قـَرَّ وثبت مكانه فلم جيئ ومل يذهب، وإذا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء 
  .2"وذهب
ا له بالّنبّوة والرسالة؛ قال ومن معجزاته عليه السالم كالم العجماء وشه: معجزة - 16  اد
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف حمفل من أصحابه إذ جاء أعرايب ومعه ضّب قد : "عمر

والالت والعزى ال آمنت بك حىت يؤمن بك هذا : فقال. نيب اهللا: من هذا؟ قالوا: صاده فقال
فأجابه . يا ضبّ : ل النيب عليه السالموطرحه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقا. الّضبّ 

الذي يف السماء عرشه : من تعبد؟ قال: فقال. لبيك وسعديك يا زين َمن واىف القيامة: بلسان مبني
فمن : قال. النار عقابه) ب/2/153/(ويف األرض سلطانه ويف البحر سبيله ويف اجلنة رمحته ويف 

فأسلم . د أفلح ّمن صّدقك وخاب َمن كّذبكوخامت النبيّني ق 3رسول رّب العاملني: أنا؟ قال
  .4"األعرايب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن : واملداجنة. دواجن: الشاة اليت يعلفها الناس يف منازهلم، مجعها: هي: الداجن 1

النهاية : ر. (املخالطة، وقد يقع على غري الشاء من كّل ما يألف البيوت من الطري وغريها
2/102.(  



، وأبو نعيم يف الدالئل ص 209، 150، 6/112رجه اإلمام أمحد يف مسنده أخ 2
، كلهم من طريق يونس بن أيب إسحاق عن جماهد عن عائشة 6/31، والبيهقي يف الدالئل 380

  .رضي اهللا عنها
: ، باإلسناد السابق، قال249ص  - تاريخ اإلسالم  - وأورده الذهيب يف السرية النبوية 

  .صحيح
، وعزاه أيضًا إىل أيب يعلى والبزار والطرباين يف 7، 9/6ثمي يف جممع الزوائد وأورده اهلي
  ".رجال أمحد رجال الصحيح: "األوسط، وقال

  ".وهو حديث صحيح: "، 129وقال السيوطي يف املناهل ص 
اخلصائص : ر. (وعزاه أيضًا إىل الدارقطين وابن عساكر من طرق عن عائشة رضي اهللا عنها

2/105.(  
  .1/595، وصححت من م، والشفا )اهللا: (صيف  3
،  37، 6/36، والبيهقي يف الدالئل 377، 376أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  4

كالمها من طريق حمّمد بن علّي بن الوليد السلمي البصري، ثنا أبو حمّمد بن عبد األعلى، ثنا 
لشعيب، ثنا عبد اهللا بن عمر معتمر بن سليمان، ثنا كهمس بن احلسن، ثنا داود بن أيب هند عامر ا

  .فذكره:..... عن أبيه رضي اهللا تعاىل عنهما قال
  .وقد رواه احلاكم يف املعجزات باإلجازة عن ابن عدي احلافظ بنحو إسناده: "قال البيهقي

  ".وروي ذلك من حديث عائشة،وأيب هريرة،وماذكرناه هو أمثل اإلسناد فيه:مث قال
رواه الطرباين يف : "، يف سياق طويل، وقال297- 8/295د وذكره اهليثمي يف جممع الزوائ

واحلمل يف هذا :"الصغري واإلوسط عن شيخه حمّمد بن علّي بن الوليد البصري، قال البيهقي
  ".وبقية رجاله رجال الصحيح:(،قال اهليثمي"احلديث عليه
البيهقي يف  ، صدق واهللا5/292حمّمد بن علّي بن الوليد، قال عنه احلافظ يف اللسان : قلت

احلمل يف هذا احلديث على السلمي، فإنه خرب باطل، وروى عنه اإلمساعيلي يف معجمه : "قوله
  .بصري منكر احلديث: وقال

حلديث عمر طريق آخر ليس فيه حمّمد ابن :"،2/108ولكن قال السيوطي يف اخلصائص
  .ـاه".الوليدأخرجه أبو نعيم،وقد وردمثله من حديث علّي،أخرجه ابن عساكر
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وهذا أعجب من كالم األخرس للمسيح، إذ كالم جنس اآلدمي غري بعيد خبالف احليوان  
  .البهيم
قال أبو سعيد . وقد جرى ذلك مراراً . زاته عليه السالم كالم الذئبومن معج: معجزة - 17 
الذئب،  1بينا راٍع يرعى غنمًا له إذ عرض له الذئب لشاة فانتزعها الراعي منه فأقعى: "اخلدري

العجب من ذئب يتكلم : فقال الراعي. حلت بيين وبني رزقي 2]أال تتقي اهللا؟: [وقال للراعي
أال أخربك بأعجب من ذلك؟ رسول اهللا بني احلرتني حيّدث الناس : لذئبفقال ا. بكالم اآلدمّيني

  .3"بأنباء ما قد سبق، فجاء الراعي فأسلم وحّدث الناس بذلك
أنت أعجب مين أقمت يف غنمك وتركت نبّياً مل يبعث اهللا نبّياً قط أعظم : "4ويف طريق آخر 

  ".فأسلم الراعي لذلك. وإىل أصحابهمنه، قد فتحت له أبواب اجلنة وأشرف أهلها ينظرون إليه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

النهاية : ر. (ألصق أسته باألرض ونصب ساقيه وفخذيه ووضع يديه على األرض: أقعى 1
4/89.(  

  .1/595هذه اإلضافة من الشفا  2
، وأبو نعيم يف الدالئل ص 4/413، والرتمذي خمتصرًا 84، 3/83أخرجه اإلمام أمحد  3
، كلهم من طريق القاسم ابن الفضل عن 6/41، والبيهقي يف الدالئل 4/467، واحلاكم 373

  .فذكره:..... أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، قال
حسن غريب ال نعرفه إّال من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة مأمون عند : "قال الرتمذي

  ".أهل احلديث وثقه حيىي القطان وابن مهدي
  .ووافقه الذهيب". حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: "قال احلاكمو 

  ".هذا إسناد صحيح وله شاهدمن وجه آخرعن أيب سعيداخلدري رضي اهللا عنه:"وقال البيهقي
وهذا سند صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم غري : "وقال الشيخ األلباين يف ختريج احلديث

  ).1/191سلة األحاديث الصحيحةسل:ر".(القاسم هذا،وهو ثقة اتفاقاً 



، كالمها 374، بنحوه، وأبو نعيم يف الدالئل ص 2/306أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  4
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن األشعث بن عبد اهللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة رضي 

  .اهللا عنه
  ".ثقات رواه أمحد ورجاله: "، وقال8/295ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".أخرجه أمحد بسند جيد: "، 130وقال السيوطي يف املناهل ص 

  ".أخرجه أمحد وأبو نعيم بسند صحيح: "2/102ويف اخلصائص 
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أنت أعجب مين أقمت يف غنمك وتركت نبّياً مل يبعث اهللا نبّياً قط أعظم : "1ويف طريق آخر 
  ".فأسلم الراعي لذلك. منه، قد فتحت له أبواب اجلنة وأشرف أهلها ينظرون إليه وإىل أصحابه

رم رأينا ذئبًا يطرد ظبيًا فدخل الظيب احل: سفيان بن حرب 3بن أمية وأبو 2وقال صفوان
أعجب من ذلك حمّمد بن : فقال الذئب. فعجبنا من ذلك: قال) أ/2/153/ (فانصرف الذئب 

والالت والعزى إلن ذكرت : "فقال أبو سفيان. عبد اهللا باملدينة يدعوكم إىل اجلنة وتدعونه إىل النار
  .4هذا مبكة لترتكنها خلوفاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، كالمها 374، بنحوه، وأبو نعيم يف الدالئل ص 2/306مسنده  أخرجه اإلمام أمحد يف 1

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن األشعث بن عبد اهللا عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة رضي 
  .اهللا عنه

  ".رواه أمحد ورجاله ثقات: "، وقال8/295ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".د بسند جيدأخرجه أمح: "، 130وقال السيوطي يف املناهل ص 

  ".أخرجه أمحد وأبو نعيم بسند صحيح: "2/102ويف اخلصائص 
  .صفوان بن أمية اجلحمي رضي اهللا عنه، أسلم بعد عزوة حنني، له ثالثة عشر حديثاً  2
أسلم يوم الفتح، . صخر بن حرب بن أمية القرشي رضي اهللا عنه، مشهور بامسه وكنيته: هو 3

  .له حديث واحد



  .130خيرجه السيوطي يف املناهل ص هذا اخلرب مل  4
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مر دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وع: 1قال أنس بن مالك: معجزة - 18 
حنن : حائط رجل من األنصار وفيه غنم فسجدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكر

  .2"أحّق بالسجود لك منها يا رسول اهللا
  .3"دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حائطاً، فجاء بعري فسجدله: "وقال أبوهريرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 273الشمائل ص : ر. (هللا بن حامد الفقيه يف دالئل النبوةأخرجه أبو حمّمد عبد ا 1

، كالمها من طريق إبراهيم 379وأبو نعيم يف الدالئل ص ). ، كالمها البن كثري6/160والبداية 
بن العالء الزبيدي عن عباد بن يوسف الكندي عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس 

  .ذكرهف:... بن مالك رضي اهللا عنه، قال
  ".غريب ويف إسناده من ال يعرف: "قال ابن كثري بعد ذكره احلديث

عيسى بن أيب عيسى عبد اهللا بن ماهان، صدوق، : يف إسناده أبو جعفر الرازي وهو: قلت
  .سّيء احلفظ، من كبار السبعة، مات يف حدود السّتني

ج حبديثه إّال فيما وافق كان ينفرد عن املشاهري باملناكري ال يعجبين الحتجا : "قال ابن حبان
  ).2/406، التقريب 12/59التهذيب : ر". (الثقات

والربعي بن أنس البكري أو احلنفي، صدوق له أوهام، رمي بالتشيع، من اخلامسة مات سنة 
الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أيب : "وقال. وذكره ابن حبان يف الثقات. أربعني أو قبلها

  ).1/243، التقريب 3/207التهذيب : ر". (حاديث عنه اضطراباً كثرياً جعفر عنه ألن يف أ
  .واهللا أعلم. فإسناده ضعيف لرواية أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس

إنه ال ينبغي من أميت أن يسجد ألحد، ولو كان ينبغي أن يسجد : "فقال: "تتمة احلديث 2
  ).188ضاً املاوردي يف أعالم النبوة ص وذكره أي". أحد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها



، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا )3/150كشف األستار : ر. "أخرجه البزار 3
لو : فقال. حنن أحّق أن نسجد لك: صلى اهللا عليه دخل حائطًا فجاء بعري فسجد له، فقالوا
  ".أمرت أحداً أن يسجد ألحد، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

لو : "وروى الرتمذي طرفًا من آخره - رواه البزار : "، وقال9/7ه اهليثمي يف جممع الزوائد ذكر 
  .131، ووافقه السيوطي يف املناهل ص "وإسناده حسن - إىل آخره ... أمرت أحداً 
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، وعبد 4، وعبد اهللا بن جعفر3، ويعلى بن مرة2، وجابر ابن عبد اهللا1وقال ثعلبة بن مالك

كان ببعض حيطان املدينة مجل ال يدخل أحد احلائط إّال شّد عليه اجلمل، : "بن أيب أوىف 5اهللا
  دعاه فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
،عن أيب بكربن خالد عن 382حديث ثعلبةبن أيب مالك،أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 1

  .أمحدبن إبراهيم بن ملحان عن حيىي بن بكريعن الليث بن سعد عن أيب اهلاد عنه
. لف يف صحبتهرجاله ثقات، إّال أن يعلبة بن أيب مالك القرظي، إمام بين قريظة، خمت: قلت

هو تابعي : "وقال أبو حامت". هو من ثقات التابعني: "وقال ابن حبان". له رؤية: "قال ابن معني
حديثه : "وقال احلافظ". له رؤية وطال عمر له حديثان مرسالن: "وقال الذهيب". وحديثه مرسل

ال . اإلنبات عن عمر يف صحيح البخاري ومن يقتل أبوه بقريظة، ويكون هو بصدد من يقتل لوال
،اجلرح 1/69التجريد:ر. (اهـ". ميتنع أن يصح مساعه فلهذا االحتمال ذكرته يف اإلصابة

  ).1/209، اإلصابة 1/119، التقريب2/463والتعديل
، وابن أيب 1/11، والدارمي 380، وعنه أبو نعيم يف الدالئل ص 3/310أخرجه أمحد  2

ذيال بن حرملة عن جابر رضي اهللا عنه،  ، كلهم من طريق األجلح عن6/315شيبة يف مصنفه 
  .فذكره بلفظ املؤلِّف:... قال

رواه أمحد ورجاله ثقات، ويف بعضهم : "، وقال9/10وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".ضعف



  ".له وجه آخر صحيح من طريق إمساعيل بن عبد امللك عن أيب الزبري عنه: قلت
  ).750: ص:ر.(ويل،وقد تقدم خترجيه،يف سياق ط6/18أخرجه البيهقي يف الدالئل

، واحلاكم 4/172حديث يعلى بن مرة عن أبيه يف سياق طويل، أخرجه أمحد يف مسنده  3
، كلهم من طريق األعمش عن املنهال بن عمرو عنه 6/20، وعنه البيهقي يف الدالئل 2/617

  .عن أبيه
  .ووافقه الذهيب". صحيح اإلسناد: "قال احلاكم

فهذه : "، وقال267- 263ذكرها اإلمام ابن كثري يف الشمائل ص وللحديث عدة طرق 
ذه القصة يف  طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند املتبحرين أن يعلى بن مرة حدث 

  .اهـ". اجلملة
، وابن أيب شيبة 3/23حديث عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنه أخرجه أبو داود  4

، كلهم من طريق مهدي بن ميمون عن حمّمد أيب يعقوب 6/26، والبيهقي يف الدالئل 6/321
  .عن احلسن بن سعد عنه

، إّال أنه مل يذكر فيه سجود اجلمل للنيب صلى اهللا 1/268وأخرجه مسلم باإلسناد نفسه 
  .عليه

، والبيهقي 384حديث عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه، أخرجه أبو نعيم ص  5
  .من طريق فائد أيب الورقاء عنه، كالمها يف الدالئل 6/29

التقريب : ر. (فائد بن عبد الرمحن، أبو الوفاء العطار، مرتوك، من صغار اخلامسة: قلت
2/107.(  
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ما بني السماء واألرض شيء : مشفره يف األرض وبرك بني يديه فخطمه، وقال. فوضع اجلمل 

  ".إّال ويعلم أين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالّ عاصي اجلّن واإلنس
/ 2/(ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  1أن العْضَباء: روى اإلسفرائيين: معجزة - 19 
  .2ته مل تأكل ومل تشرب مث ماتت غما عليه صلى اهللا عليه وسلم بعد وفا)ب/153



  .3وروى أن يعفور محاره بعد وفاته جاء إىل بئر فردَّى نفسه فيه فهلك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ومل تكن . مشقوقة األذن: ناقة عضباء، أي: هو علم هلا منقول من قوهلم: "قال ابن األثري 1
ا كانت مشقوقة األذن، واألّول أكثر: وقال بعضهم - . مشقوقة األذن هو : وقال الزخمشري. إ
  ).3/251النهاية : انظر". (القصرية اليد: ناقة عضباء، وهي: منقول من قوهلم

ويف قصة العضباء وكالمها للنيب صلى اهللا عليه : "، كاآليت1/601ورد الّنّص يف الشفا  2
إنك : يها يف الرعي وجتنب الوحوش عنها وندائهم هلاوتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إل

ا مل تأكل ومل تشرب بعد موته حىت ماتت، ذكره اإلسفرائيين..حملّمد   .اهـ". ، وأ
، وقال اخلفاجي يف نسيم الرياض 131مل خيرجه السيوطي يف مناهل الصفا ص : قلت

قال : "يف شرحه للشفاوقال القاري ". وهذا احلديث مل خيرجوه وال يعرف من رواه: "3/82
  ".وأما قصة العضباء فلم أدِر من رواها: الدجلي
، والسيوطي يف الآليلء املصنوعة 294، 1/293أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات  3

وكانت له صحبه  - ، من حديث أيب منظور 1/326، وذكره ابن عراق يف تْنزيه الشريعة 1/276
: وقال. طريق حمّمد بن مزيد أيب جعفر موىل أيب هاشم وقال رواه ابن حبان من. يف سياق طويل - 
هذا حديث موضـوع، فلعن اهللا واضعه، فألنـه مل يقصد إالّ : "وقال ابن اجلوزي". ال أصل له"

  .اهـ". القدح يف اإلسالم واالستهزاء به
، خمتصرًا من طريق عبد اهللا بن أذنية الطائي عن ثور 386وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 

  .ن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنهب
حدثّنا مجزة بن داود، ثنا إمساعيل بن عيسي بن : "عبد اهللا بن أذنية، قال عنه ابن حبان: قلت

: ، وقال ابن عدي"زاذان األيلي، ثنا عبد اهللا بن أذينة، بنسخة ال حيل ذكرها إّال على سبيل القدح
روى : "، وقال احلاكم والنقاش"أذنية الطائي بصري منكر احلديث هو عبد اهللا بن عطارد بن"

  ).3/257اللسان : ر". (مرتوك احلديث: "وقال الدارقطين". أحاديث موضوعة
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أن محام احلرم أظلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام : روى ابن وهب: معجزة - 20 
  .1الفتح عند دخوله مّكة فدعا هلا بالربكة

قـُرِّب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 2]عن عبد اهللا بن قرط: [معجزة - 21
  .3فن إليه بأيّهن يبدأ صلى اهللا عليه وسلمبدنات مخس أو سّت يف يوم عيد لينحرهن فازدل

  يف البشائر اإلهلّية بالعزّة احملّمديّة: الباب العاشر 
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صحراء إذ نادته : "4]سلمة[قالت أم : معجزة - 22 
جلبل يف ذلك ا 5صادين هذا األعرايب ويل خشفان: ما حاجتك؟ قالت: قال! يا رسول اهللا: ظبية

فأطلقها فذهبت ورجعت فانتبه األعرايب وأسلم . نعم: أو تفعلني؟ قالت: قال. أرضعهما وأرجع
أشهد أن ال إله إّال اهللا، وأنك رسول : وخلَّى عن الظبية فخرجت تعدو يف الصحراء وهي تقول

  .6"اهللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131مل خيرجه السيوطي يف مناهل الصفا ص  1
وقال القاري يف ". وهذا احلديث مل خيرجوه: "،83، 3/82ال اخلفاجي يف نسيم الرياض وق

  ".وأما قصة العضباء فلم أدر من رواها وال حديث محام مكة: "قال الدجلي: "شرحه للشفا
وهو خطأ من الناسخ حيث كرر ما قبله، والتصويب من ). روى ابن وهب: (يف ص، م 2
  .1/602الشفا 

له صحبة، شهد : "بن قرط األزدي الثمايل، قال البخاري وأبو حامت وابن حبان عبد اهللا: وهو
الريموك واستعمله أبو عبيدة على محص يف عهد عمر، وكان على محص يف خالفة معاوية واستشهد 

  ).119، 4/118، اإلصابة 3/978االستيعاب : ر". (هـ56بأرض الروم سنة 
،  4/221، واحلاكم )258املوارد ص : ر( .، وابن حبان2/148أخرجه أبو داود )  3(

  (.كلهم من طريق ثور عن راشد بن سعد عن عبد اهللا بن عامر بن حلي عن عبد اهللا ابن قرط 
  .ووافقه الذهيب)). صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ((قال احلاكم

  .وهو كما قال احلاكم: قلت
يب أمية املخزومية ، وهي هند بنت أ1/602، وصححت من الشفا )أم سليم: (يف ص، م 4

  .أم املؤمنني رضي اهللا عنها
  ).1039القاموس ص : ر. (ولد الظيب أّول ما يولد، أو أّول مشيه: مثلثة: اِخلْشفُ  5



رواه الطرباين، وفيه أغلب بن متيم، وهو : "، وقال8/298ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  6
  .اهـ". ضعيف

إسناده أغلب "يف : أيضًا أليب نعيم، مث قال ، وعزاه2/101وأورده السيوطي يف اخلصائص 
  .اهـ". ولكن للحديث طرق كثيـرة تشهد بـأن للقصة أصالً . بن متيم وهو ضعيف

ا الشواهد على طريقة املتقدمني مثل البيهقي  - الطرق اليت أشار إليها السيوطي : قلت يقصد 
  :ومن هذه الشواهد - وغريه 
، من طريق 376، أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه  - أ

  .عن ثابت به - وهو ضعيف  - صاحل املري 
  .اهـ". ، وعزاه إىل الطرباين يف األوسط8/297وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

، يف 6/34، والبيهقي 375حديث زيد بن أرقم رضي اهللا عنه ، أخرجه أبو نعيم ص  - ب
  .الدالئل

  .6/35دري رضي اهللا عنه ، أخرجه البيهقي يف الدالئل جـ حديث أيب سعيد اخل
فبمجموع هذه الشواهد يرتقي احلديث إىل درجة احلسن لغريه ويدل على أن للحديث أصًال 

حديث تسليم الغزايل، اشتهر على : "156قال احلافظ السخاوي يف املقاصد احلسنة ص . وقصة
. ومن نسبه إىل النيب فقد كذب. أصل - ابن كثريكما قاله - األلسنة ويف املدائح النبوية، وليس له

ورد تكليم الغزالة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حديثنا هذا ال : يعين - ولكن قد ورد الكالم 
احلافظ ابن :أي.(يف اجلملة يف عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض، أوردها شيخنا - تسليمها 

خمتصر ابن احلاجب يف : أي(أحاديث املختصر ، يف اجمللس احلادي والستني من ختريج )حجر
  .اهـ". األصول
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موىل رسول اهللا صلى اهللا  1نهومن معجزاته تسخري السباع لغلمانه، قال سفي: معجزة - 23

أرسلين عليه السالم إىل معاذ باليمن فانكسرت َيب السفينة فطلعت إىل جزيرة : "عليه وسلم



. أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي كتابه: فقلت) أ/2/154/ (فاستقبلين األسد 
  اليمن لقيت األسد أيضاً فلما رجعت من . فهمهم وجعل يغمزين مبنكبه حىت أقامين على الطريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو عبد الرمحن، اختلف يف امسه كثرياً، كان  1

عبدًا ألم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما عاش، وسفينة 
فلزمه . وما أنت إّال سفينة: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلملقب له؛ فإنه محل مرة متاع الرفاق 

، اإلصابة 3/172، سري أعالم النبالء 2/684االستيعاب :ر.(تويف بعد سنة سبعني. ذلك
3/109.(  
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َسلِّم : إنه يقول: فهمهم بشيء فقصصت ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .1"على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حكاه الواقدي 2وكذلك جرى لسفينة يف فتوح الشام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هذا الباب ما روي من تسخري : "، كااليت604، 1/603ورد الّنّص يف الشفا  1

األسد لسفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ وجهه إىل معاذ باليمن فلقي األسد فعرفه أنه 
موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعه كتابه فهمهم وتنحى على الطريق، وذكر يف منصرفه 

أنا : فقلت... سفينة تكسرت به فخرج إىل جزيرة فإذا األسد أن: ويف رواية أخرى عنه. مثل ذلك
  .اهـ".موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يغمزين مبنكبه حىت أقامين على األرض

مل .... حديث تسخري األسد لسفينة إذ وجهه إىل معاذ: "132قال السيوطي يف املناهل ص 
  .فينة حني ضّل عن اجليش يف أرض الرومأقف عليه هكذا، وأخرج البيهقي أن ذلك وقع لس

  .اهـ".، احلديث، فقد أخرجه البزار والبيهقي..."إنه تكسرت به سفينة:"أما حديث
، )3/271كشف األستار : ر. (، والبزار3/606الرواية األخرية أخرجها احلاكم : قلت

طريق  ، كلهم من46، 6/45، والبيهقي يف الدالئل 584، 583وأبو نعيم يف الداالئل ص 



ركبت البحر فانكسرت : "حمّمد بن املنكدر أّن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. سفينيت اليت كنت فيها فركبت لوحاً من ألواحها فطرحين اللوح يف أمجة فيها األسد فأقبل إّيل يريدين

وأقبل إّيل فدفعين مبنكبه يا أبا احلارث أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطأطأ رأسه : فقلت
  ".حىت أخرجين من األمجة ووضعين على الطريق ومههم فظننت أنه يودعين

  ).2/108اخلصائص : ر. (وعزاه السيوطي أيضاً إىل ابن سعد وأيب يعلى وابن منده
  ".صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب: "وقال احلاكم

رواه البزار والطرباين بنحوه، : "ل، وقا370، 9/369وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .اهـ". ورجاهلما وثقوا

، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن احلجيب عن ابن 6/46أخرجه البيهقي يف الدالئل  2
املنكدر أن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطأ اجليش بأرض الروم أو أسر يف أرض 

ونقله ابن كثري عن البيهقي . ، فذكره بنحوه...هو باألسد الروم، فانطلق هاربًا يلتمس اجليش فإذا
  .6/168يف البداية 
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عبد القيس  1]لقوم من بين[ عليه وسلم بأذن شاء وأخذ رسول اهللا صلى اهللا: معجزة - 24 

  .3وبقي فيها ويف نسلها بعد 2بني أصابعه مث خّالها فصار ذلك َمْيسماً 
أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عطش يف بعض أسفاره : معجزة - 25  

: غري ماء مث قال لرافعوكانوا ثالمثائة رجل فجاءته عْنزل فحلبها عليه السالم فأروى اجلند هم على 
اهوالذي : فقال عليه السالم. فربطها فوجدها قدذهبت. املكها وما أراك تقدر إن الذي جاء

ا   .قانع وغريه 5رواه ابن. 4ذهب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/604، وصححت من الشفا )لعبد القيس: (يف ص، م 1
ا ويـَُعلَّ : الَوْسم 2 م ، وأطلقت على العالمة واألثر اليت ترتكها اآللة اسم اآللة اليت يكوى 

  ).660املصباح املنري ص : ر. (جمازاً 



وهذا : "3/93وقال اخلفاجي يف نسيم الرياض . 133مل خيرجه السيوطي يف املناهل ص  3
ال أدري من : قال الدجلي: "وقال القاري يف شرحه للشفا". احلديث ال يعلم من رواه من احملّدثني

  ."رواه
، كالمها من طريق 6/137، والبيهقي يف الدالئل 426أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  4

خلف بن خليفة عن أبان بن بشري عن شيخ من أهل البصرة عن نافع وكانت له صحبه مع رسول 
  .فذكره... اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ن يف الثقاتوذكره ابن حبا. جمهول: أبان بن بشري املكتب قال ابن أيب حامت: قلت
، ابن أيب حامت يف 1/20لسان امليزان : ر. (ال أدري مسع من أيب هاشم أم ال:وقال البخاري

  .، ويف اإلسناد جهالة ظاهرة)2/298اجلرح 
  .وله تابع أخرجه البيهقي من طريق خلف بن خليفة عن أيب هاشم الرماين عن نافع

ممن مل يثبت هلم لقاء أحد من  .أبو هامش الرماين، الواسطي، ثقة، من السادسة: قلت
التهذيب : ر. (145: ، وقيل122مات سنة . الصحابة، ومل يثبت عنه أنه روى عن نافع

، 6/103ونقله ابن كثري يف البداية ). 9/140، اجلرح والتعديل 2/483، التقريب 12/286
  ".حديث غريب جّداً متناً وإسناداً : "عن البيهقي، وقال

األموي، بالوالء، البغدادي، أبو احلسني، قاض، كان ثقة أمينًا حافظاً، عبد الباقي بن قانع  5
معجم : (له كتاب". كان خيطئ ويصر على اخلطأ: "وقال الدارقطين. ولكنه تغري يف آخر عمره

سري أعالم : ر. (هـ351تويف سنة . تعقبه ابن فتحون وبني ما فيه من أوهام يف احلديث) الصحابة
  ).3/272، البن كثري، اإلعالم 11/242اية ، البد15/526النبالء 
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  .هذه اآلية نظري آية صاحل عليه السالم: قال املؤلِّف 

ى الواقدي أن النّيب عليه السالم أرسل رسله إىل امللوك يدعوهم إىل الدين رو : معجزة - 26  
باهللا عزوجل فخرجوا متوجهني فأصبحوا يف يوم واحد وكّل رجل منهم ) ب/2/154/ (واإلميان 

  .1يتكلم بلغة القوم الذين أرسل إليهم



فإن . 2ن أرسلهمهذه اآلية مضاهية ما حكاه اإلجنيل عن أصحاب املسيح الذي: قال املؤلِّف 
  .قدحوا فيها ومنعوا صّحتها مل يسلموا من مقابلتهم مثل ذلك فيما نقلوه، إذ طريق الثبوت واحد

أهديت يهودية للنيب عليه السالم خبيرب شاة مسمومة فأكل : قال أبو هريرة: معجزة - 27 
ا مسموم: "فقال عليه السالم. وأكل القوم : ، مث قال لليهودية"ةارفعوا أيديكم، إن الذراع ختربين أ

. إن كان نبّيًا مل يضرَّه، وإن كان ملكًا أرحت الناس منه: قلت: قالت". ما محلك على ذلك؟"
  ".ما كان اهللا ليسّلطِك عليَّ : "فقال عليه السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 - يب ، عن بريدة والزهري وزيد بن رومان والشع1/264أخرجه ابن سعد يف الطبقات  1

: ، رقم7/347وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف . مرسالً  - دخل حديث بعضهم يف بعض 
  .فذكره:... ، ثنا حامت بن إمساعيل عن يعقوب عن جعفر بن عمرو، قال36628
حامت بن إمساعيل أبو إمساعيل، صحيح الكتاب صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة : قلت

وجعفر بن عمرو اخلمري، املدين، ثقة، من ). 1/137التقريب : ر. (هـ187هـ، أو 186
  .فاحلديث مرسل). 1/131التقريب : ر. (هـ196هـ، أو 195الثالثة، مات سنة 
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، وأبو 5، وأبو هريرة4، وأنس3، وأبو سلمة2بن عبد اهللا، واحلسن 1روى ذلك جابر 
فدفعها ألولياء بشر بن الرباء فقتلوها، وقد ُخرِّج حديث الشاة يف : "7قال ابن عباس. 6سعيد

  ".الصحيح
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعنه البيهقي يف 4/174ي اهللا عنه ، أخرجه أبو داود حديث جابر بن عبد اهللا رض 1
، من طريق سليمان بن داود املهري عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 4/262الدالئل 

  .الزهري عنه



فإن يونس بن يزيد بن أيب النجاد األيلي، ثقة إّال أن يف روايته عن . إسناده حسن: قلت
  ).2/386التقريب : ر. (خطأويف غري الزهري . الزهري، ومها قليالً 

تويف . احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، تابعي ثقة فاضل مشهور، كان يرسل كثرياً : هو 2
  ).2/263، التهذيب 4/563سري أعالم النبالء : ر. (هـ116سنة 

، عن عمر بن حفص عن مالك بن 2/200رواية احلسن البصري أخرجها ابن سعد : قلت
  .دينار عنه
لمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين، تابعي ثقة مكثر من احلديث، أحد أبو س: هو 3

). 12/127، التهذيب 4/278سري أعالم النبالء:ر.(هـ94تويف سنة.الفقهاء السبعة باملدينة
، وابن سعد يف الطبقات 4/262، وعنه البيهقي يف الدالئل 4/174وروايته أخرجها أبو داود 

ا : "وفيه. مرسالً  - لهم من طريق حمّمد ابن عمرو عنه ، ك1/32، والدارمي 2/172 فأمر 
  ".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقتلت

ورويناه عن محاد بن سلمة عن حمّمد بن عمرو بن أيب سلمة عن أيب هريرة، : "قال البيهقي
  .اهـ". واهللا أعلم. وحيتمل أنه مل يقتلها يف االبتداء، مث ملا مات بشر بن الرباء أمر بقتلها

فإن حمّمد بن عمرو الليثي، . وباإلسناد الذي وصله البيهقي يكون احلديث حسناً : قلت
  ).2/196، التقريب 9/333التهذيب : ر. (صدوق، له أوهام

: ر). (28(حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة باب  4
، 3/218، أمحد يف مسنده 4/173، وأبو داود 4/1721، ومسلم )5/230فتح الباري 

  .4/259، والبيهقي يف الدالئل 197وأبو نعيم يف الدالئل ص 
حديث الشاة املسمومة، رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه ، وأخرجه البخاري يف كتاب اجلزية  5
، والبيهقي يف الدالئل 1/33، والدارمي4/173، وأبوداود)6/272فتح الباري:ر).(7(باب 

4/256.  
، واحلاكم 196ث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ، أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص حدي 6

". رواه البزار: "، وقال8/299، وصححه ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف اجملمع 4/109
  .ورجاله ثقات). 3/141كشف األستار (

سعد  ، وابن1/305حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما، أخرجه أمحد يف مسنده 7
  .، كالمهامن طريق عبادبن العوام عن هالل بن خباب عن عكرمة عنه201، 2/200



  .، أيضاً إىل أيب نعيم1/425وعزاه السيوطي يف اخلصائص 
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح، غري : "، وقال8/298وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .اهـ". هالل بن خباب، وهو ثقة
  ).9/75اجلرح والتعديل : ر. (هليثميوهو ثقة كما قال ا: قلت
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 وقد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيب: "بن عطية، قال 1روى فهد: معجزة - 28 

  .2أنت رسول اهللا: من أنا؟ فقال: قط، فقال له) أ/2/155/ (َشبَّ ومل يتكلم 
وهذه اآلية مضاهية آلية املسيح يف كالمه اجملنون األخرس، وكما ال يقدح تكذيب اليهود ال  

  .يقدح تكذيب النصارى آلية حمّمد عليه السالم
اهللا عليه وسلم فرأيت عجباً، أيت  رأيت النيب صلى: "بن معيقب 3قال ُمَعرِّض: معجزة - 29 

وذلك يف حّجة . صدقت بارك اهللا فيك: فقال له. من أنا؟ قال رسول اهللا: بصيب يوم ولد فقال له
  .4"الوداع مبّكة فهو مبارك اليمامة صدق اهللا ورسوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ال أعرفه بدال وال براء،  :قال الربهان احلليب: "3/97قال اخلفاجي يف نسيم الرياض  1

  ".والذي يف البيهقي أنه مشر بن عطية بعض أشياخه فيحتمل أنه حترف على الناسخ
  ".وكالمها ال يعرف على ما ذكره الدجلي تبعاً للحليب: "وقال القاري

، عن أيب عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو العباس حمّمد بن 6/61أخرجه البيهقي يف الدالئل  2
د بن عبد اجلبار، ثنا يونس بن بكري عن األعمش عن مشر بن عطية عن بعض يعقوب، ثنا أمح

  .، فذكره:....أشياخه قال
: ر. (إسناده منقطع وفيه جهالة ظاهرة، ومشر بن عطية األسدي صدوق، من السادسة: قلت
  ).1/354التقريب 



نه، قال ابن ُمَعرِّض بن ُمَعيقيب اليمامي، جاء منه حديث يف املعجزات تفرد به ولده ع 3
". له حديث يف أعالم النبوة مل أجده عند الكدميي عن شيخ جمهول فلم أتشاغل بتخريبه: "السكن

  ).6/124اإلصابة : ر. (اهـ
، كالهم من طريق 6/59، والبيهقي يف الدالئل )6/124اإلصابة : ر. (أخرجه ابن قانع 4

عبد اهللا بن معرض بن معيقيب حمّمد بن يونس الكدميي عن شاصونه بن عبد عبيد عن معرض بن 
  .اليماين من أبيه عن جّده

  .اهـ". ومعرض وشيخه جمهوالن، وكذلك شاصونه، واستنكروه على الكدميي: "قال احلافظ
إنه : أخرجه البيهقي وابن عساكر، وقال ابن دحية: "135وقال السيوطي يف املناهل ص 

  .اهـ" موضوع
م . ، وقال ابن عدي عنه)757ص : ر. (وقد تقدمت ترمجته. الكدميي ضعيف: قلت ا

وترك عامة مشاخينا . بوضع احلديث وبسرقته، وادعى رؤية قوم مل يرهم ورواية عن قوم ال يعرفون
  ).6/292الكامل : ر. (اهـ". الرواية عنه
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أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر أنه طرح بـُنَـيَّة : "1قال احلسن: معجزة - 30 

فخرجت وهي . يا فالنة أجْيِيب بإذن اهللا: له يف وادي كذا، فمضى معه إىل الوادي وناداها بامسها
ال : إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك إليهما، فقالت: فقال هلا. لبيك وسعديك: تقول

ما وجدت اهللا خرياً يل منهما   .2"حاجة يل 
تويف شاب من : "قال أنس: ومن معجزاته حياة الشاب األنصاري بعد موته: معجزة - 31

. نعم: أمات ولدي؟ قلنا: فسجيناه وعزيناها، فقالت: األنصار وله أم عجوز عمياء قال أنس
وإىل نبّيك رجاء أن تعينين على   3]إليك[إين هاجرت )ب/2/155/(اللهم إن كنت تعلم: تفقال

فما برحنا حىت كشف الثوب عن وجهه فطعم : كّل شّدة، فال حتملن علّي هذه املصيبة، قال أنس
  .4وطعمنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .رمحه اهللا. احلسن البصري: هو 1
  .135طي يف مناهل الصفا ص احلديث مل خيرجه السيو  2

واحلديث عن احلسن مل نعلم من رواه، كذا ذكره : "3/99وقال القاري يف شرحه للشفا 
  .اهـ. اخل" ، ...، مث رأيت احلديث يف دالئل البيهقي صرحياً يف إحيائها حديث ذكر...الدجلي

  .141ص  مل أقف عليه يف دالئل البيهقي، وقد أورده املاوردي يف أعالم النبوة: قلت
  .1/615هذه اإلضافة من الشفا  3
. ، وابن عدي)20، 19من عاش بعد املوت ص : (أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه 4

، كّلهم 51، 6/50، والبيهقي يف الدالئل618، وأبو نعيم يف الدالئل ص)4/62الكامل:ر(
  .كره، فذ :...من طريق صاحل املري عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، قال

ُرِّي البصري هو رجل قاص، ضعفه ابن معني، والبخاري، : "قال ابن عدي
صاحل بن بشري امل

عامة أحاديثه منكرات ينكرها األئمة عليه، وليس هو : وأمحد بن حنبل، والنسائي، وقال ابن عدي
ل بصاحب حديث، وإمنا أيت من قلة معرفته باألسانيد واملتون، وعندي مع هذا ال يتعمد الكذب ب

  ).1/358، التقريب 4/64الكامل : ر". (يلغط بينا
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، وهذه اآلية أعظم شأنًا منها؛ 1"إن املسيح أحيا ابن املرأة: "قال نقلة اإلجنيل: قال املؤلِّف 
ا إليه صلى  إذ هي جرت على يد امرأة ضعيفة من أتباع نبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم بربكة هجر
اهللا عليه وسلم فكما ال يضّر رّد اليهود آلية املسيح فكذلك ال يضّر رّد النصارى آلية حمّمد صلى 

  .اهللا عليه وسلم
بن قيس  2كنت فيمن دفن ثابت: بن عبيد اهللا األنصاري، قالعن عبد اهللا : معجزة - 32 

حمّمد رسول اهللا، أبو بكر : بن الشماس وكان قتل باليمامة فسمعناه حني أدخلناه القرب يقول
يق، عمر الشهيد، عثمان الرحيم، فنظرنا فإذا هو مّيت   .3"الّصدِّ



بن خارجة مارًا يف  5بينا زيد: "بن بشري 4أخرى من جنسها، قال النعمان: معجزة - 33
: بعض سكك املدينة إذَخرَّ ميتًا فرفع وُسجِّي فسمعوه بني العشائني النساء يصرخن حوله يقول

  .أنصتوا أنصتوا"
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46- 11/1يوحنا  1
ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري اخلزرجي، خطيب األنصار، شهد له رسول اهللا صلى  2

االستيعاب : ر. (هـ، له حديث واحد12وسلم باجلنة، استشهد يف يوم اليمامة سنة اهللا عليه 
  ).1/203، اإلصابة 1/308، سري أعالم النبالء 1/200

، والبيهقي عنه يف الدالئل 29أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه من عاش بعد املوت ص  3
دالرمحن عن عبد اهللا بن ، عن خلف بن هشام البزار عن خالد الطحان عن حصني بن عب6/58

حمّمدرسول اهللا أبوبكر الّصدِّيق عثمان : أن رجًال من قتلى مسيلمة تكلم، فقال: عبيد األنصاري
  .اهـ".اللني الرحيم، ال أدري أيش قال لعمر

التقريب : ر. (فإن عبد اهللا بن عبيد األنصاري، جمهول، من الثالثة. إسناده ضعيف: قلت
1/431.(  

ري األنصاري اخلزرجي، أّول مولود بعد اهلجرة النبوية، الصحايب املعروف، له النعمان بن بش 4
  .مائة وأربعة عشر حديثاً 

املتكلم بعد املوت على : زيد بن خارجة األنصاري اخلزرجي، شهد بدراً، قال الذهيب 5
، التجريد 2/547االستيعاب : ر. (الصحيح، تويف زمن عثمان بن عفان، له حديث واحد

  ).3/27اإلصابة ، 1/198
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حمّمد رسول اهللا النيب األّمّي خامت الّنبّيني كان ذلك يف : وقال)أ/2/156/(وحسر عن وجهه 
السالم عليك يا : ، مث قال1]وذكر أبا بكر وعمر وعثمان[صدق َصدق : األّول، مث قال الكتاب

  .2"رسول اهللا، مث خرَّ ميتاً كما كان



ملا كان يوم أحد أصيبت عني : قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة: معجزة - 34 
  .4كانت أحسن عينيهحىت وقعت على وجنته فرّدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف 3]قتادة[

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/616هذه اإلضافة من الشفا  1
، وعنه البيهقي يف الدالئل )22من عاش بعد املوت ص : (أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه 2

، عن أيب مسلم عبد الرمحن بن يونس عن عبد اهللا بن إدريس عن إمساعيل بن أيب خالد، 6/55
  .، فذكره يف سياق طويل...يد بن النعمان بن بشري بكتاب أبيه النعمان بن بشريجاءنا يز : قال

، عن أيب نصر بن قتادة عن أيب عمرو بن جنيد عن علّي بن 6/57مث رواه البيهقي يف الدالئل 
. ، فذكره...احلسني بن اجلنيد عن املعايف بن سليمان عن زهري بن معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد

  .اهـ". هذا إسناد صحيح: "هيقال البيق
من عاش : (حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، أخرجه ابن أيب الدنيا يف: وله شواهد، منها

  ).27، 26بعد املوت ص 
هذا إسناد صحيح، وله : "، وقال56، 6/55ورواية سعيد بن املسيب أخرجها البيهقي 

  .اهـ". شواهد
وأما قصة زيد بن خارجة وكالمه : "، 565، 301- 298وقال ابن كثري يف الشمائل ص 

بعد املوت وشهادته للبين وأليب بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مروية من وجوه كثرية 
  .اهـ". صحيحة
  .1/617، وصححت من للشفا )أيب قتادة: (يف ص، م 3

صحايب مشهور، يكىن أبا عمرو، مات يف خالفة عمر . وهو قتادة بن النعمان األوسي الظفري
  .له سبعة أحاديث. - رضي اهللا عنهم  - 

السرية : ر. (، فذكره:...حّدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال: "أخرجه ابن إسحاق، قال 4
، وإسناده منقطع، وقد وصله أبو نعيم يف الدالئل 3/215، وعنه البيهقي يف الدالئل )9/119

ن قتادة بن ، من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن حممود ابن لبيد ع483ص 
  .، فذكره...النعمان

  .باإلسنادالسابق وعزاه أيضاًللدارقطين وابن شاهني5/230وأوردهاحلافظ يف اإلصابة
  .إسناده صحيح، فإن ابن إسحاق إمام يف املغازي، وقدصرح بالسماع من عاصم:قلت

  .وأما عاصم بن عمر بن قتاة األوسي، فهو ثقة عامل باملغازي



التقريب : ر. (وسي، فإنه صحايب صغري وجل روايته عن الصحابةوأما حممود بن لبيد األ
  ).2/233، و1/385

، 3/253وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري عن قتادة أخرجه البيهقي يف الدالئل 
  .إىل الدارقطين أيضاً  5/230وعزاه احلافظ يف اإلصابة 
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هذا أغرب مما نقلته التوراة عن يوسف الّصدِّيق عليه السالم يف عيين أبيه، فقد : قال املؤلِّف 

ذلك فضل من اهللا مجع اهللا لنبّينا حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ما تفرق من آيات الرسل واألنبياء و 
  .يؤتيه من يشاء

قتادة  1نقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أثر سهم يف وجه أيب: معجزة - 35 
  .3فما ضرب علّي وال قاح: ، قال أبو قتادة2األنصاري يف يوم ذي َقار

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، واختلف يف امسه فاملشهور أبو قتادة بن ربعي األنصاري، الصحايب املعروف بكنيت: هو 1

  .النعمان أو عمرو: أنه احلارث، وقيل
ليلة من املدينة بينهما وبني خيرب : وقيل - وهي ماء على ليلتني . غزوة الغابة: وتسمى 2

، البن هشام، املغازي ص 400- 3/390السرية : ر. (وكانت سنة ست من اهلجرة الشريفة
  ).، وما بعدها للذهيب333
، كالمها من طريق حيىي 3/480، واحلاكم 545، 2/544دي يف مغازيه أخرجه الواق 3

أدركين رسول اهللا صلى اهللا عليه : "قال. بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه عن جّده رضي اهللا عنه
: قلت. أفلح وجهك: وقال. اللهم بارك له يف شعره، وبّشره: وسلم، يوم ذي قرد فنظر إّيل، فقال

سهم : فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: قال. نعم: قلت. قتلت مسعدة: قال. ووجهك يا رسول اهللا
. اهـ". فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب علّي قط وال قاح. فادن: قال. رميت به يا رسول اهللا

  .وسكت عنه احلاكم والذهيب



 ، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل8/283حيىي بن عبد اهللا ذكره البخاري يف تارخيه : قلت
  .، ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً 9/160

  ).1/441التقريب : ر. (95مات سنة . وعبد اهللا بن أيب قتادة األنصاري، ثقة من الثانية
، 193- 4/91وتابع حيىي عليه عكرمة بن عبد اهللا بن أيب قتادة، أخرجه البيهقي يف الدالئل 

  .يف سياق طويل
، وعزاه 7/155أيب قتادة به ذكره احلافظ يف اإلصابة  وتابعه أيضًا عليه ثابت بن عبد اهللا بن

. اهـ". مل يروه عن أيب قتادة إّال ولده وال مسعناه إّال من عنده: "إىل أيب نعيم والطرباين، قال الطرباين
  .بتصرف

، وله ترمجة يف التاريخ 4/91وثابت بن عبد اهللا بن أيب قتادة، ذكره ابن حبان يف الثقات 
  .2/168الكبري 
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جاء أعمى إىل رسول اهللا صلى : بن حنيف، قال 1روى النسائي عن عثمان: معجزة - 36 
انطلق فتوضأ مث صل : قال.  ادع اهللا أن يكشف يل بصرييا رسول اهللا: اهللا عليه وسلم فقال

/ اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبّيك حمّمد نّيب الرمحة، يا حمّمد إين أتوجه بك : ركعتني مث قل
فرجع األعمى وقد كشف : قال. اللهم شّفعه ِيفَّ . إىل رّبك أن يكشف عن بصري) ب/2/156(

  .2اهللا عنه بصره
اإلجنيل، وتؤمه آية اليسع يف نعمان الرومي وقد حكينامها  3ه اآلية ُتؤمه آيةهذ: قال املؤلِّف 

  .4فيما تقدم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

عثمان بن حنيف بن واهب األنصاري رضي اهللا عنه ، أبو عبد اهللا أخو سهل بن حنيف،  1
. الفة عثمان، وله حديثانعمل لعمر مث لعلي، سكن الكوفة، وتويف يف خالفة عثمان، وتويف يف خ

  ).4/220، اإلصابة 3/320، سري أعالم النبالء 3/1033االستيعاب : ر(



، والنسائي يف عمل اليوم والليلة ص 5/531، والرتمذي4/138أخرجه أمحد يف مسنده 2
، والبيهقي يف 1/313، واحلاكم )1/231صحيح ابن ماجه : ر. (، وابن ماجه205، 204

مسعت عمارة بن :من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن أيب جعفر، قال، كلهم 6/166الدالئل 
  .، فذكره:...خزمية حيّدث عن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه ، أن

  ".حسن صحيح غريب ال يعرف إّال من هذا الوجه: "قال الرتمذي
  .ووافقه الذهيب". صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "وقال احلاكم
  ".يناه يف كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شبعةورو : "وقال البيهقي

وهذا احلديث مما استدل به املبتدعة على جواز التوسل يف الدعاء جباه النيب صلى اهللا : قلت
عليه وسلم، أو غريه من الصاحلني أو التوسل بالذات، ولكن هذا احلديث ال حّجة هلم فيه، بل هو 

. أنواع التوسل املشروع وهو التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل دليل على النوع الثالث من
، وما 236، وما بعدها، لأللباين، والتوصل إىل حقيقة التوسل ص 75التوسل ص : للتوسع ر(

  ).بعدها للرفاعي
  ).1603القاموس ص : ر. (نسي: أي. أَِمهَ : تـُْنسي، وأصله: أي 3
  .179: ص: ر 4
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 1مرض ابن مالعب األسنة: ومن معجزاته عليه السالم إبراء عّله االستسقاء: معجزة - 37 

سلم رسوًال، فأخذ عليه السالم قبضة من األرض باالستسقاء فبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا وهو على شفا. فتفل عليها مث أعطاها رسوله فأخذها متعجباً يرى أنه قد هزى به ا  2فأتاه  فشر

  .3الرجل فشفاه اهللا تعاىل
مها زوجها  4حكت التوراة - رمحه اهللا  - قال املؤلِّف   َّ أن موسى أمر قومه أن يسقوا َمِن ا

طني يكون أسفل املذبح خملوط برماد بقرة، فإن كانت املرأة فجرت أسفح بطنها بالزىن من 
  .، وهذه اآلية أْنزل منها6، وإن كانت برية سلمت من ذلك ومحلت بذكر5وفخذاها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



نة وأما مالعب األس, إن ابن مالعب األسنة ال يعرف امسه وال ترمجته: قال الربهان احلليب 1
عامر بن مالك العامري الكاليب، أبو براء يقال له أيضًا مالعب الرماح لتقدمه وشجاعته يف : فهو

امشه شرح القاري3/106نسيم الرياض : ر. (احلرب فكأنه يالعبها   ).، و
إنه عم عامربن الطفيل، والصحيح أنه مل يسلم، وقد قدم : "1/288وقال الذهيب يف التجريد

  ).4/16أيضاً اإلصابة: ر. (اهـ".النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم فلم يسلماملدينة فعرض عليه 
  .االحتضار: هو حرف كل شيء، واملراد به هنا: شفا 2
، عن 514، 513، وعنه أبو نعيم يف الدالئل ص1/350أخرجه الواقدي يف مغازيه 3
  .عروة

  ).760: ر. (وقد تقدم ذكره. الواقدي مرتوك: قلت
  .31- 5/11ياق طويل جّداً يف سفر العدد ورد ذلك يف س 4
  ".يرم بطنها ويسقط فخذها: "يف التوراة 5
  .بكرا: يف م 6
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بن فديك أن أباه ابيضت عيناه فكان ال يبصر  2عن حبيب 1العقيليروى : معجزة - 38 

يف عينيه فأبصر، فرأيته بعد يدخل ) أ/2/157/(به شيئًا فنفث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .3اخليط يف اإلبرة وهو ابن مثانني سنة

غداً  ملا تعسر فتح خيرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألعطني الراية: معجزة - 39
فلما أصبح دعا علّيًا رضوان اهللا عليه وكان أرمد، فجيء . رجًال حيّب اهللا ورسوله وحيّبه اهللا ورسوله

  .4به يقاد فتفل يف عينيه فربأ لوقته، وتقدم بالراية
ويف هذه القصة عدة من اآليات شفاء عينيه، واإلخبار عن دوام حياته وحياة الرسول إىل  

ا حمصورة، وأن علّيًا رضوان اهللا عليه حمبوب اهللا، وأن الغد، وأن خيرب مل تفتح  قبل الغد مع كو
  .الفتح يكون على يده

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



اإلمام احلافظ أبو جعفر حمّمد بن عمرو بن موسى صاحب كتاب الضعفاء، ثقة : هو 1
  ).6/319واألعالم ، 2/295شذرات الذهب : ر. (هـ، مبّكة املكّرمة322: جليل، تويف سنة

راء، ابن عمر السالماين، أبو فديك، : دال، ويقال: بدل الواو: حبيب بن فويك، ويقال 2
وهو من بين سالمان بن سعد، وقد قدم يف وفد بين سالمان على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

، 322/- ب االستيعا: ر. (شّوال سنة عشر من اهلجرة، وله حديثان كما ذكر احلافظ يف اإلصابة
  ).323، 1/322، واإلصابة 1/199والتجريد 
، والبيهقي 466، وعنه أبو نعيم ص 6/328أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  3

ثنا حمّمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن : قال. ، كالمها يف الدالئل6/173
  .، فذكره...ّدثهارجل من بين سالمان بن سعد عن أمه أن خاهلا حبيب بن فديك ح

  .اهـ.، وقال رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم8/301وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد
مل يروه غري حمّمد بن بشر وال أعلم : ابن السكن: "، وقال1/323وأورده احلافظ يف اإلصابة 

  .حلبيب غريه، مث ذكر له احلافظ حديثاً آخر رواه ابن منده
فتح : ر). (9(بن سعد رضي اهللا عنه ، يف كتاب الفضائل باب  أخرجه البخاري عن سهل 4
، عن سعد بن أيب وقاص وعن سهل بن سعد 1872، 4/1871، ومسلم )7/70الباري 

  .رضي اهللا تعاىل عنهما
، عن سهل بن سعد وأيب هريرة وسلمة بن األكوع 213- 4/205والبيهقي يف الدالئل 

  .- رضي اهللا عنهم أمجعني  - وبريدة 
  د الثايناجملل
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بن احلصني يوم أحد يف حنره فتفل عليه رسول اهللا صلى اهللا  1وُرمي كلثوم: معجزة - 40 
  .4بن األكوع يوم خيرب فربأت 3بساق سلمة، وتفل على ضربة 2عليه وسلم فربأ

بن معاذ فتفل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصحت  5وأصاب السيف رجل زيد 
  .6وبرأت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .أبو ُرهم الغفاري رضي اهللا عنه ، الصحايب املشهور بامسه وكنيته، وله أربعة أحاديث: هو 1
  .137يف املناهل ص  مل خيرجه السيوطي 2

  ".ال أدري من رواه: قال الدجلي: "3/108وقال القاري يف شرحه للشفا 
وذكر أبو عروبة أنه : فقال. ، يف ترمجة كلثوم بن حصني7/68ذكره احلافظ يف اإلصابة : قلت

  .رمي بسهم يف حنره يوم أحد فبصق عليه صلى اهللا عليه وسلم فربأ
  .الصحايب املعروف، له سبعة وسبعون حديثاً سلمة بن عمرو بن األكوع، : هو 3
، وأمحد يف )7/457فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة خيرب 4
، كلهم من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أيب 4/251، والبيهقي يف الدالئل 4/48مسنده 

  .، فذكره:...عبيد، قال
ّيد األوس، فيمن قتل كعب بن األشرف، ذكره عبد زيد بن معاذ األنصاري، أخو سعد س 5

  ).3/34اإلصابة : ر. (اهـ". مل أر له ذكراً إالّ يف هذه الرواية: "بن محيد يف التفسري، وقال احلافظ
وأخرجه . أخرجه عبد بن محيد يف تفسريه عن عكرمة: "137قال السيوطي يف املناهل ص  6

دل زيد بن معاذ، وأخرجه البيهقي يف الواقدي بأسانيد لكن قال احلارث بن أوس ب
  .اهـ.وقال بدهلما عباد بن بشر.، من حديث جابر199، 3/192الدالئل

فحّدثين ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، : احلديث أخرجه ابن إسحاق، قال: قلت
فذكره يف سياق طويل يف قتل كعب بن األشرف اليهودي، وبأن الذي أصيب هو احلارث بن : قال
  ).3/81السرية : ر( .أوس

رواه الطرباين، وفيه ابن إسحاق وهو مدلِّس : "، وقال6/199وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .اهـ". وبقية رجاله رجال الصحيح

وإسناده متصل، وقد أشار احلافظ يف . إّال أن ابن إسحاق قد صرح بالسماع فينتفي تدليسه
بن األشرف إىل حديث ابن عباس من طريق  ، يف كتاب املغازي باب قتل كعب7/338الفتح 

  .وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس: ابن إسحاق، وقال احلافظ
  .، من طرق أخرى200- 3/187وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
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بن احلكم يوم اخلندق فتفل عليها رسول اهللا صلى اهللا  1انكسرت ساق عليّ : معجزة - 41  

  .2فربأ مكانه ومل يْنزل عن فرسه) ب/2/157/ (عليه وسلم 
اللهم اشفه، فما اشتكى ذلك الوجع : اشتكى علّي وجعًا فركله برجله، وقال: معجزة - 42

  .3بعد
بن عفراء فجاء حيمل يده فبصق عليها  4قطع أبو جهل يوم بدر يد معوَّذ: معجزة - 43 

 6رواه ابن. 5رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألصقها فلصقها فلصقت وصحت مثل أختها
  .وهب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
االستيعاب : ر. (قباء من أهل. علّي بن احلكم السلمي، أخو معاوية بن احلكم، له صحبة 1

  ).4/268، اإلصافة 3/1089
، من كتاب املعجم أليب القاسم البغوي، وذكره ابن 6/185أخرجه البيهقي يف الدالئل  2

روى البغوي والطرباين وابن السكن وابن منده من طريق كثري : "، وقال4/268حجر يف اإلصابة 
  .ه، فذكر :...بن معاوية بن احلكم السلمي عن أبيه، قال

  ".غريب ال نعرفه إالّ من هذا الوجه: "قال ابن منده
  .اهـ". يف اإلسناد صفار بن محيد ال يعرف: "وقال ابن حجر

، ويف فضائل الصحابة 1/128، واإلمام أمحد يف مسنده 5/523أخرجه الرتمذي  3
، والبيهقي 451، 450، وأبو نعيم يف الدالئل ص621، 2/620، واحلاكم2/697
  .ن طريق شعبه عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة رضي اهللا عنه، كلهم م6/179

  ".وهذا حديث حسن صحيح: "قال الرتمذي
  ".صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: "وقال احلاكم

معّوذ بن احلرث النّجاري األنصاري اخلزرجي املعروف بابن عفراء، وهي أمه وأخوه معاذ،  4
فضربه ابنا عفراء حىت  - ا يف صحيح البخاري يف قصة بدر يف قتل أيب جهل وفيه وقد ثبت ذكرمه

  .- ومها معوذ ومعاذ  - برد 
كان ممن قتل أبا جهل مث قاتل بعد ذلك حىت استشهد، قتل أبو : "وقال ابن عبد الرب

  ).129، 6/107، اإلصابة 4/1442االستيعاب : ر". (مسافع
  .، ومل أقف على خترجيه138مل خيرجه السيوطي يف املناهل ص  5



عبد اهللا بن وهب بن مسلم، القرشي، أبو حمّمد، املصري، الفقيه، ثقة، حافظ، عابد، : هو 6
  ).1/460، والتقريب 6/65، والتهذيب 9/223سري أعالم النبالء : ر. (هـ197تويف سنة 
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ر للعقول من آية اإلجنيل يف اليد اليابسة: قال املؤلِّف  ، ويف أذن العبد ملخس 1هذه واهللا أ

  .، فالويل ملن كذب بشيء من ذلك2ليلة الفزع
ال فرّده رسول اهللا صلى اهللا بن يساف يوم بدر حىت م 3أصيب شّق خبيب: معجزة - 44

  .4عليه وسلم بيده ونفث عليه فربأ وصحّ 
  .هذا نظري ما حكوه من شفاء املخلع يف اإلجنيل: قال املؤلِّف 

جاءت امرأة من خثعم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيب هلا مل يتكلم، : معجزة - 45
يّاه وأمر بسقيه الصيب، ففعلت فربأ فأخذ عليه السالم ماء فتمضمض به وغسل يديه فأعطاها إ

  الغالم وعقل عقًال يفضل عقول
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6- 3/1، مرقص 13- 12/9مىت  1
  .18/10يوحنا  2
َيَساف بن ِعَنبة األنصاري األوسي، شهد املشاهد كلها مع النيب : ُخَبيب بن َيساف ويقال 3

. (: - رضي اهللا عنهم  - يف خالفة عثمان : ، وقيلصلى اهللا عليه وسلم ومات يف خالفة عمر
  ).2/103، اإلصابة 1/501، سري أعالم النبالء 2/443االستيعاب 

، )2/103اإلصابة : ر. (، وأمحد بن منيع6/178، 3/97أخرجه البيهقي يف الدالئل  4
ن من طريق حمّمد بن إسحاق واملسلم أيب سعيد كالمها عن خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب ب

  .، فذكره:...يساف عن أبيه عن جّده، قال
  .، عن ابن إسحاق معلقاً 484وأورده أبو نعيم يف الدالئل ص 

، والتقريب 3/378اجلرح : ر. (إسناده صحيح، فإن خبيب بن عبد الرمحن ثقة: قلت
عن أبيه وله صحبة، وعنه : "166، وأبوه عبد الرمحن، قال عنه احلافظ يف التعجيل ص )1/222



، وكأنه مل يثبت له من والده مساع، أو ظن )6/274. (وذكره ابن حبان يف الثالثة من الثقاتابنه، 
، البن 194، 193من روى عن أبيه عن جّده ص : ر. (اهـ". أ، والده ليس من الصحابة

  ).قطلوبغا
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ر منها. 1الناس وتكلم    .وهذه نظرية آية اإلجنيل وأ
جاءت امرأة إىل : "ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما) أ/2/158/(قال: معجزة - 46  

فخرج منه مثل  ثعة 2رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا به جنون فمسح صدر الصيب فثع
  .3"اجلرو األسود فذهب وعويف الغالم

ما دليلك على أن املسيح أخرج : من نازعنا يف هذه اآلية وما يشاكلها، قلنا له: قال املؤلِّف 
  .؟ فما أجاب به فهو جواب لنا5، ومن مرمي خادمته4اجلين من ابن الرجل الذي سأله

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابن أيب شيبة 464، وأبو نعيم يف الدالئل ص 6/379أمحد يف مسنده  أخرجه اإلمام 1

، كلهم من طريق يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو 31755: ، رقم6/321يف املصنف 
  .، فذكرته:...بن األحوص األزدي عن أمه أم جندب قالت

اله وثقوا، ويف بعضهم رواه أمحد والطرباين ورج: "، وقال9/6وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".ضعف

يزيد بن أيب زياد اهلامشي، موالهم، الكويف، ضعيف، كرب فتغري وكان شيعياً، من : قلت
، وسليمان ابن عمرو بن )2/365، والتقريب11/287التهذيب:ر. (هـ36اخلامسة، مات سنة 

  ).1/328التقريب : ر. (األحوص اجلشمي، كويف، مقبول من الثالثة
  ).1/212النهاية : ر. (املرة الواحدة: يء، والثَّعةالق: الثَّعُ  2
، 465، وأبو نعيم ص12، 1/11، والدارمي268، 1/254أخرجه أمحد يف مسنده 3
، كالمها يف الدالئل، كلهم من طريق محاد ابن سلمة عن فرقد 187، 6/182، والبيهقي 466

  .، فذكره...السبخي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس



رواه أمحد والطرباين وفيه فرقد السبخي، وثّقه ابن : "، وقال9/5يف جممع الزوائد وذكره اهليثمي 
  ".معني والعجلي، وضّعفه غريمها

فرقد بن يعقوب السبخي، أبو يعقوب البصري، صدوق، عابد، لكنه لني احلديث كثري : قلت
  ).2/108، والتقريب82، 7/81اجلرح والتعدل:ر.(اخلطأ، من اخلامسة

  .43- 9/37، لوقا 29- 9/14، مرقص 21- 17/14مىت  4
  .3، 8/2لوقا  5
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السيف وعنان متنعه القبض على  2اجلعفي سلعة 1كان يف كّف شرحبيل: معجزة - 47

الدابة، فشكاها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما زال عليه السالم ميسحها بكفه املباركة حىت 
  .3رفع كّفه وقد زالت ومل يبق هلا أثر

سألت جارية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعامًا وهو يأكل فأعطاها من : معجزة - 48
ومل يكن عليه  - فناوهلا من فيه . منا أريد من الذي يف فيكإ: بني يديه وكانت قليلة احلياء، فقالت

فلما استقّر يف جوفها ألقى عليها من احلياء ما مل تكن امرأة باملدينة  - السالم يسأل شيئًا فيمنعه 
  .4أشّد حياء منها بربكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
سكن . له صحبة: جلفعي، قال ابن السكن وأبو حامت وابن حبانشرحبيل بن عبد الرمحن ا 1
  ).3/200، اإلصابة 2/700االستيعاب : ر. (البصرة
هي زيادة يف البدن بني اجللد واللحم كالغدة تتحرك إذا حركت وتكون من محصة : ِسْلَعة 2

  ).942القاموس ص : ر. (إىل بطيخة
، 7/267لطرباين يف املعجم الكبري ، وا4/250أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري  3

، كلهم من طريق يونس بن حمّمد املؤدب عن محاد بن يزيد عن خملد 6/176والبيهقي يف الدالئل 
  .، فذكره:...بن عقبة بن شرحبيل اجلعفي عن جّده عبد الرمحن عن أبيه قال

  .، أيضاً إىل ابن السكن والبغوي3/200وعزاه احلافظ يف اإلصابة 



رواه الطرباين وخملد ومن فوقه مل أعرفهم، : "، وقال8/301ثمي يف جممع الزوائد وأورده اهلي
  ".وبقية رجاله رجال الصحيح

ال أعرف حال : خملد بن عقبة بن شرحبيل بن السمط الكندي، قال العالئي يف الوشي: قلت
ر فيه ، ومل يذك8/348، وذكره ابن أيب حامت )6/9ذكره احلافظ يف اللسان . (عقبه وال خملد

  .جرحاً أو تعديالً 
، ومل يذكر 3/151. ومحاد بن يزيد بن مسلم املقري، أبو زيد، البصري، ذكره ابن أيب حامت

  .فيه جرحاً أو تعديالً 
  .، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه275، 8/236أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  4

علّي ابن يزيد : الطرباين وفيهرواه : "، وقال9/24، 8/351وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ).2/46التقريب :ر.(وهو كما قال اهليثمي. اهـ".األهلاين، وهو ضعيف
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إجابة دعائه وهذا باب متسع جّداً، وإجابة دعائه ) ب/2/158/ (ته ومن معجزا - 49 

  .صلى اهللا عليه وسلم متواتر معلوم ضرورة فكان إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده
اللهم أكثر ماله وولده : فقال. يا رسول اهللا خويدمك أنس ادع اهللا له: قالت أمي: "قال أنس 

فواهللا إن مايل لكثري وإن ولدي وولد ولدي ليعادُّون اليوم على حنو : أنس قال. وبارك له فيما آتيته
املائة وما أعلم أحداً أصاب من رفيع العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتني مائة من ولدي وال 

  .1"أقول سقطاً وال ولد ولد
و رفعت حجر فل: "قال عبد الرمحن. 2ودعا صلى اهللا عليه وسلم لبعد الرمحن بن عوف بالربكة

 4، ومات عبد الرمحن فحفر الذهب يف تركته بالفؤس حىت َجمََلت منه3لرجوت أن أصيب حتته ذهباً 
بل : ، وقيل5أيدي الرجال وكان له أربع زوجات فأخذت كّل زوجة يف ربع الثمن مائة ألف درهم

/ قاته ، وأوصى عبد الرمحن خبمسني ألفًا بعد صد6صوحلت مطلقته يف مرضه على مثانني ألف
  )أ/2/159(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، ومسلم )2/284فتح الباري : ر). (61(أخرجه البخاري يف كتاب الصوم باب  1
، 641- 5/639، والرتمذي 248، 188، 3/108، واإلمام أمحد يف مسنده 4/1929

  .، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه197- 6/194والبيهقي يف الدالئل 
، ومسلم )9/221فتح الباري : ر). (56(اري يف كتاب النكاح باب أخرجه البخ 2

ويف احلديث دعاء النيب لعبد . ، عن أنس رضي اهللا عنه6/218، والبيهقي يف الدالئل 2/1042
  ".بارك اهللا لك: "الرمحن لفظ

، يف سياق طويل كالمها 6/19، خمتصراً، والبيهقي يف الدالئل 2/235أخرجه أبو داود  3
: قلت. محاد بن سلمة عن ثابت البناين ومحيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهمن طريق 

  .إسناده صحيح
ْحَلة. قرحت من العمل: َجمََلت 4

َ
ْجل أو امل

َ
. قشرة رقيقة جيتمع فيها ماء من أثر العمل: وامل

  ).1365القاموس ص : ر(
  .ثابت عن أنس، من طريق معمر عن 1/90ذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء  5
، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صاحل 2/847أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب  6

  .بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
ا صوحلت بذلك عن ربع الثمن : "وقال ابن عبد الرب وقد روى غري ابن عيينة يف هذا اخلرب أ

  ".من مرياثه
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عبداً، وتصدق يف جملس واحد  2، وأعتق ثالثني1املاشية يف حال صّحته وعوارفه الكثرية  
. 5رضي اهللا عنه 4وأحالسها 3ابقافلة فيها سبعمائة مجل مبا عليها من الرب والبضاعة حىت أقتا

  .كّل ذلك بربكة دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 7فما دعا قّط إّال استجيب له 6ودعا عليه السالم لسعد بن أيب وقاص أن جييب اهللا دعوته 

  .فكانت دعوته مشهورة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .طريق ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة، من 1/90ذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء  1
عبد اهللا بن هليعة احلضرمي، أبو عبد الرمحن، صدوق، خلط بعد احرتاق كتبه، مات : قلت

  ).1/444التقريب : ر. (هـ174سنة 
، واحلاكم 1/99، وأبو نعيم يف احللية 2/848أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب  2

بلغين : "هشام احلسني بن علّي عن جعفر بن برقان، قال ، من طريق ابن إسحاق، ثنا أبو3/308
  .وسكت عنه احلاكم والذهيب". أن عبد الرمحن بن عوف أعتق ثالثني ألف بيت

جعفر بن برقان الكاليب، صدوق يهم يف حديث الزهري، من السابعة مات سنة : قلت
  .، فإسناده منقطع)1/129التقريب : ر. (هـ150
  ).157القاموس ص:ر.(الرَّحل الصغريعلى قدرسنام البعري:وهو:بقـَتَ :مفرده:اَألقْـَتاب 3
وهو الكساء الذي على ظهر البعري حتت البَـْرَذعة ويبسط يف : ِحْلس: مفرده: األحالس 4

  ).694القاموس ص : ر. (البيت حتت حّر الثياب
، عن عبد الصمد بن حسان عن عمارة عن ثابت عن 6/115أخرجه أمحد يف مسنده  5
  .اهـ". فذكره يف سياق طويل: "...لقا. أنس

  ).2/49التقريب:ر.(عمارة بن زاذان، الصيدالين، صدوق كثريةاخلطأ من السابعة:قلت
اللهم استجب لسعد : "عن سعد رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 6

: ر. (ان، وابن حب2/750، وأمحد يف فضائل الصحابة 5/607، أخرجه الرتمذي "إذا دعاك
، كالمها يف 6/189، والبيهقي 567، وأبو نعيم ص 3/499، واحلاكم )547املوارد ص 

حديث : "قال الرتمذي. الدالئل وكلهم من طريق إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عنه
  ".صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: "وقال احلاكم". صحيح
 تعاىل لدعاء سعد ما رواه البخاري عن عبد امللك بن عمري إّن مما ظهر من استجابة اهللا 7

قال شكا أهل الكوفة سعدًا إىل عمر رضي اهللا عنه ، فعزله . عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه
يا أبا إسحاق : فقال. واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حىت ذكروا أنه ال حيسن يصلي، فأرسل إليه

م صالة : قال أبو إسحاق. صليإن هؤالء يزعمون أنك ال حتسن ت أما أنا واهللا فإين كنت أصلي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صالة العشاء فأركد يف األوليني وُأُخف يف 

فأرسل معه رجًال أو رجاًال إىل الكوفة فسأل  - الظن بك يا أبا إسحاق  - ذاك : قال. األخريني
حىت دخل مسجداً لبين عبس، فقام . داً إّال سأل عنه، ويثنون معروفاً عنه أهل الكوفة ومل يدع مسج



أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان ال يسري : قال. أسامة ابن قتادة يكىن أبا َسْعدة: رجل منهم يقال له
  .بالسرية وال يقسم بالسوية ال يعدل يف القضية

ذباً قام رياء ومسعة فأطل عمره اللهم إن كان عبدك هذا كا: أما واهللا ألدعون بثالث: قال سعد
  .شيخ كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد: وكان بعد إذا سئل يقول. وأطل فقره وعرضه بالفنت

فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكرب وإنه ليتعرض للجواري : قال عبد امللك
  .اهـ". يف الطرق يغمزهن

، وقد ذكرت حوادث 1/334سلم خمتصرًا ، وم)2/236فتح الباري : ر(أخرجه البخاري 
ومنها يف مستدرك احلاكم . متعددة أخرى ظهرت فيها إجابة اهللا عزوجل دعاء سعد رضي اهللا عنه

، 191- 6/189، وللبيهقي 569- 568، ودالئل النبوة أليب نعيم ص 501- 3/499
  .282- 2/280واخلصائص للسيوطي 
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اإلسالم، قال ابن مسعود 1ودعا عليه السالم أن يعّز اهللا اإلسالم بعمر فاستجيب  : له وَعزَّ 

  .2ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر
فدعا عليه . يا رسول اهللا ادع اهللا لنا أن يسقينا: اإلسالم عطش فقال عمر3]أهل[وأصاب 

  .4السالم فجاءت سحابة فسقت الناس حاجتهم مث أقلعت
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، كالمها من طريق هشام ابن 3/83، واحلاكم )535املوارد ص : ر. (أخرجه ابن حبان 1
اللهم أعزَّ اإلسالم :  عليه وسلم قالعروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أن البين صلى اهللا

، ووافقه "حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه: "قال احلاكم. بعمر بن اخلطاب خاصة
  ).7/48فتح الباري : ر. (وابن حجر. الذهيب

صحيح : "وله شاهد من حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما مبثله، أخرجه احلاكم، وقال
  .ووافقه الذهيب". اإلسناد ومل خيرجاه



وشاهد آخر من حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكان : قال". اللهم أعزَّ اإلسالم بأحب الرجلني إليك، بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب: "قال

ه وأخرجه أمحد يف مسند". حسن صحيح: "، وقال5/576أخرجه الرتمذي . أحبهما إليه عمر
  ).535املوارد ص : ر. (، وابن حبان1/249، ويف فضائل الصحابة 15/95

، )177، 7/41فتح الباري : ر). (6(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة باب  2
  ).2/277وأمحد يف فضائل الصحابة 

  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 3
وقد ...". سأله عمر الدعاءوأصاب الناس يف بعض مغازيه عطش ف: "1/628يف الشفا  4

: ص: ر. (- رضي اهللا عنهم  - تقدم ختريج احلديث الذي رواه ابن عباس عن عمر بن اخلطاب 
  .أن الذي رغب الدعاء من البين هو أبو بكر الّصدِّيق رضي اهللا عنه: ، يف غزوة تبوك وفيه)740
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دمي الدور   ودعا عليه السالم يف االستسقاء فسقوا، فجاءه أهل العوايل يشكون كثرة املطر و

  .1فدعا صلى اهللا عليه وسلم برفعه فأقلع
، فعاش سبعني "م بارك له يف شعره، وبشرهأفلح وجهك الله: "وقال عليه السالم أليب قتادة 

  .2سنة وكأنه ابن مخس عشرة سنة
: وقيل. مائة وعشرين سنة) ب/2/159/ (فعاش : ، قال4ال يفض اللهفاك: 3وقال للنابغة 

  .5أكثر من ذلك فما سقطت له سن
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).741: ص: ر(تقدم خترجيه  1
  ).777: ص: ر. (تقدم خترجيه 2
النابغة اجلعدي رضي اهللا عنه ، َلَقُب الصحايب الشاعر املشهور أبو ليلى، اختلف يف امسه  3
ُعمِّر إىل زمن ابن الزبري، ومات : عبد اهللا أو حبان، قال ابن قتيبة: قيس بن عبد اهللا، وقيل: فقيل



االستيعاب : ر. (وعن األصمعي أنه عاش مائتني وثالثني سنة. بأصبهان وله مائتان وعشرون سنة
  ).220- 6/218، اإلصابة 4/1516

فحذف املضاف لعلم . ال يكسر اهللا أسنان فيك: وتقديره. ال يسقط اهللا أسنانك: أي 4
، 1/191غريب احلديث : ر. (يا ركاب خيل اهللا: أي: يا خيل اهللا اركيب: كما يقال. املخاطب

  ).3/453للخطايب، والنهاية 
، كالمها يف الدالئل من طريق 6/232والبيهقي ، 459، 458أخرجه أبو نعيم ص  5

أنشدت رسول اهللا صلى اهللا عليه : نابغة بين جعدة يقول - مسعت النابغة : قال. يعلى بن األشدق
  :وسلم هذا الشعر فأعجبه

  بلغنا السماء جمدنا وثراءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر
  .كذلك إن شاء اهللا: نة، قالإىل اجل: قلت: إىل أين املظهر يا أبا ليلى؟ قال: قال يل

  فال خري يف حلم إذا مل تكن له بوادر حتمي َصْفوه أن ُيكّدرا
  وال خري يف جهل إذا مل يكن له حليم إذا ما أورد األمر أصدرا

فلقد رأيته ولقد أتى : قال يعلى". أجدَت ال يفضض فوك: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".نعليه نيف ومائة سنة، وما ذهب له س

أخرجه البزار : ، بإسناد من طريق البغوي، مث قال220، 6/219وأورده احلافظ يف اإلصابة 
، والشريازي يف األلقاب  )1/74(واحلسن بن سفيان يف مسنديهما وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان 

 فقد رواه عبد اهللا بن جراد يف. كلهم من رواية يعلى بن األشدق، وهو ساقط احلديث إّال أنه توبع
، ويف كتاب العلم )للبيهقي 6/233يف الدالئل (، للخطايب، و)1/190(غريب احلديث 

  .، فذكره:...مسعت النابغة يقول: للمرحيب وغريمها عن عبد اهللا بن جراد قال
وكانت له وفادة  - ورواه كرز بن أسامة يف املؤتلف واملختلف للدارقطين والصحبة البن السكن 

  .فذكره - مع النابغة 
ده الليثي يف األربعني البلدانية للسفلي، ورواه رجل مل يسم يف مسند احلرث بن أيب أسامة، وأور 

  .بتصرف. اهـ". ورواه الطرماح يف كتاب الشعراء أليب زرعة الرازي، كلهم عن النابغة بألفاظ متقاربة
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وترمجان  2فسمي بعد احلرب. 1"اللهم فّقهه يف الدين وعّلمه التأويل: "وقال البن عباس 
  .، فما اشرتى شيئاً إالّ ربح فيه4"اللهم بارك له يف صفقة ميينه: "3وقال لعبد اهللا. القرآن

  .5للمقداد بالربكة ودعا عليه السالم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف فضائل الصحابة 335، 328، 314، 1/266أخرجه أمحد يف مسنده 1
، كلهم 6/193، وعنه البيهقي يف الدالئل 3/534، واحلاكم 2/365، وابن سعد 2/956

  .، فذكره...من طريق عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
  .ووافقه الذهيب". حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: "قال احلاكم

، ومسلم )1/244فتح الباري : ر). (10(وأخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب 
  ".وعّلمه التأويل: "، عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما عدا قوله4/1927

ملا يبقى من أثر . أحبار: ومجعه. العامل: بالفتح والكسر: األثر املستحسن، واَحلْرب :اِحلْرب  2
ا وإىل هذا املعىن أشار أمري املؤمنني . علومهم يف قلوب الناس ومن آثار أفعاهلم احلسنة املقتدي 

م مفقودة وآثارهم يف القلوب موجودة: "رضي اهللا عنه بقوله ". العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيا
  ).1/328، للراغب، النهاية 106املفردات ص : ر(

من املشهورين . عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي، أبو جعفر رضي اهللا عنه: هو 3
  .باجلود والكرم، له مخسة وعشرون حديثاً 

، من طريق فطر ابن )4/48اإلصابة : ر. (، والبغوي6/220أخرجه البيهقي يف الدالئل  4
لى اهللا عليه وسلم مّر على عبد اهللا خليفة عن أبيه عن عمرو بن حريث رضي اهللا عنه ، أن النيب ص

اللهم بارك له يف : بن جعفر وهو يبيع شيئًا يلعب به، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  ".جتارته

  ".رواه أبو يعلى والطرباين ورجاهلما ثقات: "، وقال9/289ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
ه ابن أيب شيبة وأبو يعلى والبيهقي أخرج: "، وقال2/288وأورده السيوطي يف اخلصائص 

  .اهـ". بسند حسن
ثنا : ، عن أيب بكر الطلحي وسليمان بن أمحد، قاال461أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  5

عبيد بن غنام عن أيب بكر بن أيب شيبة عن خالد بن خملد عن موسى بن يعقوب عن عمته قـَُريـَْبة 
ملقداد بن عمرو عن ضباعة بنت الزبري وكانت حتت بنت عبد اهللا بن وهب عن أمها كرمية بنت ا



كان الناس إمنا يذهبون حلاجتهم فرط اليومني والثالث فيبعرون كما تبعر اإلبل، : املقداد، قالت
فلما كان ذات يوم خرج املقداد حلاجته حىت بلغ احلجبة وهو ببقيع الغرقد فدخل خربة حلاجته، 

يناراً، فلم يزل خيرج دينارًا ديَنارًا حىت بلغ سبعة عشر فبينما هو جالس إذ أخرج جرذ من حجره د
ا النّيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربها . ال: هل اتبعت يدك احلجر؟ قال: فقال. دينارا، فخرج 

  .ال صدقة عليك فيها، بارك اهللا لك فيها: فقال. والذي بعثك باحلق
  .اهـ". بيت املقداد فما فين آخرها حىت رأيت غرائر الَورِِق يف: قالت ضباعة

فإن موسى بن يعقوب املطليب صدوق سّيء احلفظ وعمته قريبة بنت . إسناده ضعيف: قلت
  ).2/611، 2/289التقريب : ر. (عبد اهللا األسدية مقبولة
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  .من املال 1فصارت عنده غرائر 
  .2ودعا مبثل ذلك لعروة بن أيب اجلعد 
  .3لقد صرت أقوم يف السوق فما أرجع حىت أربح أربعني ألفاً : فقال عروة 
روى مثل هذا لغرقدة ". [فكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه: "وقال البخاري يف حديثه 
ا إعصار ريح حىت رّدها عليه صلى اهللا عليه وسلم4]أيضاً    .، وندت له ناقة فدعا اهللا فجاءه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .األكياس الكبرية: الَغَرائر 1
، وأمحد يف )6/632فتح الباري : ر). (28(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  2
، عن عروة بن أيب اجلعد 6/220يف الدالئل  ، والبيهقي3/256، وأبو داود 4/375املسند 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه دينارًا يشرتي له به شاة، فاشرت له به :"الباريف رضي اهللا عنه 
شاتني، فباع إحدامها بدينار، فجاء دينار وشاة، فدعا له بالربكة يف بيعه، وكان لو اشرتى الرتاب 

  ".لربح فيه



، وأبو نعيم يف الدالئل 4/376عروة، أخرجها اإلمام أمحد يف املسند  هذه الزيادة من قول 3
، كالمها من طريق سعيد بن زيد عن الزبري بن خريت عن أيب لبيد عن عروة البارقي، 461
  .، فذكره يف سياق طويل:...قال

  .، ومل يذكر الزيادة السابقة3/559، والرتمذي3/256وبنفس اإلسناد السابق ذكره أبو داود
إسناده حسن، فإن سعيد بن زيد بن درهم األزدي وأيب لبيد ِلَماَزه بن َزبَّار األزدي : تقل
  ).2/138، 1/296التقريب : ر. (صدوقان
دعاء النيب صلى اهللا عليه : "، ومل خيرج السيوطي الروايتني1/630هذه اإلضافة من الشفا 4

  ).ة احلجرية القدمية، الطبع46املناهل ص : ر...". (وندت له ناقة - وسلم لغرقدة 
ال أدري من : "قال الدجلي". روي مثل هذه لغرقدة: "3/121قال القاري يف شرحه للشفا 

النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما هو ظاهر : أي) ناقة فدعا اهللا(لغرقدة : أي". وندت له". "رواه
  .اهـ. اخل...الكالم

  ).هذا لغرقدة وروي مثل: "122، 3/121وقال اخلفاجي يف نسيم الرياض 
الضمري للنيب صلى اهللا عليه ) وندت له ناقة(غرقدة صحايب يسمى أبا شبيب، روى عنه ابنه 

ا إعصار ريح حىت رّدها اإلعصار . "لغرقدة كما تومهه البعض) له(وسلم، وليس ضمري  فجاء 
ة ال يناسب املقام على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا مل ُخيَرِّجوه، وكون الضمري لغرقد: أي". عليه

  .بتصرف. اهـ...". وإن اتفقوا عليه
حّدثناعلي ابن :، فقدأخرجه ابن قانع يف الصحابة، قال"وروي مثل هذا لغرقدة:"قوله:قلت

حمّمد، حّدثنا مسدد، حّدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرغدة، حّدثين احلّي من غرقدة أن النيب 
قال .احلديث. شاة، فاشرتى شاتني: به أضحية، أو قال صلى اهللا عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشرتي

  .اهـ".وهوتصحيف وإمنا هو من عروة العن غرقدة.كذاقال:"ابن قانع
وهذا احلديث يف صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة لكنه : "قال احلافظ ابن حجر

الصحابة وال  عن عروة بن اجلعد، واحلديث مشهور من حديثه، وأما غرقدة والد شبيب ذُكر يف
  ).198، 5/197اإلصابة:ر.(اهـ".يصح، هكذا قال ابن منده

، يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهو  ..."وندت له: "أما كالم اخلفاجي إن الضمري يف
  .كالم جّيد ومقبول إّال أن احلديث مل خيرجوه
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وقصتها  2، وقد كانت نالت منه فأسلمت من ساعتها1ودعا عليه السالم ألم أيب هريرة 
  .مشهورة
 أن ُيكفى احلّر والربد، فكان علّي بعدها يلبس لباس الصيف - رضوان اهللا عليه  - ودعا لعلّي  

  .3يف الشتاء ولباس الشتاء يف الصيف وال يصيبه حّر وال برد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أميمة بنت صبيح أو صفيح بن احلارث، اختلف يف امسها فجاء عن أيب هريرة أنه ابن : هي 1
: ر. (أميمة، وترجم الطرباين يف النساء ميمونة بنت صبيح أم أيب هريرة وساق قصة إسالمها

  ).19، 8/18ابة اإلص
،  6/203، والبيهقي يف الدالئل 2/320، وأمحد يف مسنده 4/1938أخرجه مسلم  2

فذكره :... كلهم من طريق عكرمة بن عمار عن أيب كثري الُغَربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال
  ".اللهم اهد أم أيب هريرة: "وفيه دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم - يف سياق طويل 

، والبيهقي 462، وأبو نعيم ص)، لأللباين1/26صحيح ابن ماجه:ر.(خرجه ابن ماجهأ 3
، فذكره ...، كالمها يف الدالئل من طريق عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علّي رضي اهللا عنه 4/213

  ".اللهم أذهب عنه احلّر والربد: "دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لعليّ : يف سياق طويل، وفيه
، "رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن: "، وقال9/125يثمي يف جممع الزوائد ذكره اهل
  .ووافقه األلباين
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  .1فماجعت قط بعدها: قالت. أّالجييعها: م اهللا عليهاودعا لفاطمة سال 
فسطع نور بني عينيه، . اللهم نـَوَّر له: فقال) أ/2/160/(وسأله الطفيل بن عمرو آية لقومه 

  .2اللهم يف غري وجهي فإين أخاف أن يقولوا ُمْثله: فقال الطفيل



  .3ظلمة فسمي ذا النورفتحوَّل النور إىل طرف سوطه كالقنديل، فكان يضيء يف الليلة امل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، كالمها يف الدالئل من طريق ُمْسِهر ابن 6/108، والبيهقي 462أخرجه أبو نعيم ص  1
عبد امللك اهلمداين عن عتبة أيب معاذ البصري عن عكرمة عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه ، 

اللهم مشبع اجلاعة : " صلى اهللا عليه وسلم لفاطمةوفيه دعاء النيب. ، فذكره يف سياق طويل...قال
  ".ورافع الوضعة ال جتع فاطمة بنت حمّمد

رواه الطرباين يف األوسط وفيه عتبة بن محيد، : "، وقال9/207وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .اهـ". وثّقه ابن حبان وغريه، وضّعفه مجاعة، وبقية رجاله وثّقوا

التقريب : ر. (أبو معاذ أبو معاوية البصري، صدوق له أوهام. لصيبعتبة بن ُحَنيد ا: قلت
  ).2/249التقريب : ر. (، وفيه أيضاً مسهر بن عبد امللك اهلمداين الكويف، لني احلديث)2/4

  .لرتكه دينهم- على حّد زعمهم- يعتربها قومه عيباً وتشويهاً أصابه من آهلتهم:أي 2
، يف قصة إسالم الطفيل وقومه يف )29- 2/25ة السري : ر. (أخرجه ابن إسحاق معلقاً  3

، كالمها يف الدالئل 363- 5/360، والبيهقي 240- 238سياق طويل، وعنه أبو نعيم ص 
، عن ابن إسحاق عن عثمان بن احلويرث عن 2/220معلقاً، ووصله ابن عبد الرب يف االستيعاب 

  .، فذكره...صاحل بن كيسان أن الطفيل
  ).4/350التهذيب:ر.(احل بن كيسان مل يرو عن الطفيلإسناده منقطع، فإن ص:قلت

وذكره ابن عبد . ، عن الواقدي وهو ضعيف239- 4/237وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 
  .، بدون إسناد53، عن هشام بن الكليب، ويف الدرر ص 2/221الرب يف االستيعاب 

زاه أيضًا إىل ، يف ترمجة الطفيل بن عمرو الدوسي وع3/287وذكره احلافظ يف اإلصابة 
  .اهـ". الطربي وأيب الفرج األصبهاين كالمها من طريق ابن الكليب
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  .1وا حىت استعطفته قريش فدعا هلم فسقوا وأخصبواودعا عليه السالم على مضر فأقحط 



ومل يقم  3ففعل اهللا ذلك وقتله ابنه ِشْريَويه 2ودعا عليه السالم على كسرى أن ميزق اهللا ملكه 
  .بعدها للفرس قائمة

عامل كسرى يف الليلة اليت قتل فيها وهو باملدينة، فكان األمر كما  4وأخرب عليه السالم فريوز 
  .5ريوز فأسلم من معهأخرب فأسلم ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2/492فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري يف كتاب االستسقاء وكتاب التفسري 1
، وأبو نعيم ص 431، 1/380، وأمحد يف املسند 2157- 4/2155، ومسلم )8/173

ه يف سياق ، كالمها يف الدالئل عن ابن مسعود رضي اهللا عن327- 2/324، والبيهقي 447
: دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم على قريش ملا كذبوه واستعصوا عليه، فقال - فيه  - طويل 

م السنة حىت حصدت كّل شيء، فأتاه أبو سفيان ". اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف" فأخذ
  .أي حمّمد إن قومك قد هلكوا، فادع اهللا أن يكشف عنهم، فدعا: فقال

، وأبو نعيم )6/108فتح الباري : ر). (101(يف كتاب اجلهاد باب أخرجه البخاري  2
، كالمها من يف الدالئل عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل 388، 4/387، والبيهقي 348ص 

  .فدعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميزقوا كل ممزق:  - وفيه  - عنهما 
أنوشروان بن قباز، ومل يعش شريويه بعد  شريويه بن كسرى، واسم أبيه أبرويز بن هرمز بن 3

ا   ).، البن كثري2/180البداية : ر. (قتله أباه إالّ ستة أشهر أو دو
أبا عبد : فريوز الديلمي رضي اهللا عنه ، ويقال ابن الديلمي، ويكىن أبا الضحاك ويقال 4

من لطرد احلبشة، وفد الرمحن، مياين كناين أبناء األساورة من فارس الذين كان كسرى بعثهم إىل الي
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وروى عنه أحاديث مث رجع فأعان على قتل األسود 

الطبقات : ر. (هـ53يف خالفة معاوية باليمن سنة : العنسي، ومات يف خالفة عثمان، وقيل
  ).4/214، اإلصابة 5/533

، خمتصرًا عن 4/391الدالئل ، يف سياق طويل، والبيهقي يف 346أخرجه أبو نعيم ص  5
: ، مطوًال، وقال312- 5/310دحية الكليب رضي اهللا عنه ، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .رواه البزار عن إبراهيم بن إمساعيل عن حيىي بن سلمة عن أبيه وكالمها ضعيف"
بن ، من طريق الواقدي عن ابن عباس واملسور بن رفاعة والعالء 1/259وأخرجه ابن سعد 

  .يف سياق طويل - دخل حديث بعضهم يف بعض  - احلضرمي وعمرو بن أمية الغمري 



اإلصابة : ر. (، وابن أيب الدنيا يف دالئل النبوة348وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 
  .عن ابن إسحاق منقطعاً ). 1/175

يب عن ابن إسحاق عن يزيد بن أيب حب) البن كثري 4/269البداية : ر. (أخرجه ابن جرير
  .مرسالً 

، عن أيب )للسيوطي 2/17اخلصائص : ر. (وأخرجه أبو نعيم وابن سعد يف شرف املصطفى
  .سلمة بن عبد الرمحن مرسالً 

  .، يف سياق طويل)1/112السرية : ر. (وأورده ابن هشام عن الزهري منقطعاً 
ان عامله باليمن فأرسل باذ) باذان(وقد وردت يف الروايات السابقة أن كسرى كتب إىل 

إىل النيب صلى اهللا عليه ) خرخسرة: (ورجًال من الفرس امسه) بابويه: (وامسه - وكيله : أي - قهرمانه 
وسلم، وقد أسلم باذان وأسلمت األبناء من فارس بعد حتققه من صدق خرب النيب صلى اهللا عليه 

  ).2/149، 176، 1/175للتوسع اإلصابة : ر. (وسلم بقتل كسرى
، القصة بنحو ما ذكره املؤلِّف ويف الشفا 155- 154أعالم النبوة ص وقد ذكر املاوردي يف 

1/672.  
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  .1يقطع اهللا أثره َفأُْقعدوقطع عليه إنسان صالته فدعا عليه أن   
فلم يرفعها بعد إىل . ال استطعت: فقال له. ال أستطيع: فقال. ُكْل بيمينك: وقال آلخر 
  .2فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، من طريق سعيد بن عبد 5/243، وعنه البيهقي يف الدالئل 1/188أخرجه أبو داود  1

مررت بني : رأيت رجًال بتبوك مقعدًا فقال: بن منران قالالعزيز عن موىل ليزيد عن غران عن يزيد 
اللهم اقطع أثره، فما مشيت : "يدي النّيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا على محار وهو يصلي، فقال

  ".عليها بعد



امسه سعيد، وهو مبهم : موىل ليزيد بن منران، قيل: األّول: ففيه جمهوالن. إسناده ضعيف: قلت
  ...".رأيت رجالً : "راوي احلديث: ، واجملهول الثاين)2/574يب التقر : ر. (ال يعرف

أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب املصري عن معاوية عن سعيد بن . وله تابع ال يصح
. ، فذكره:...غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له

، )2/259التقريب : ر. (َدْير، صدوق له أوهامفإن معاوية بن صاحل بن حُ . وإسناده ضعيف
  ).1/303التقريب : ر. (وسعيد بن غزوان، شامي مستور من السادسة

، عن سلمة بن األكوع رضي اهللا 6/238، والبيهقي يف الدالئل3/1599أخرجه مسلم 2
  .عنه

 أن الرجل الذي دعا عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم 1/153وذكر احلافظ يف اإلصابة 
  .كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم وابن ماكوال وآخرون. ُبسر ابن راعي العري األشجعي: هو
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، فأكله األسد بعد أن حرسه "اللهم َسلِّط عليه كلبًا من كالبك: "بن أيب هلب 1وقال لعتيبة 

  .2أهله وصانوه
: عليه ساجد ومساهم واحداًواحداً، قال ابن مسعود 3ودعا على النفر الذين وضعوا السََّلى 

  .4لقد رأيتهم قتلى يوم بدر) ب/2/160/ (فلم ينج منهم واحد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف رواية )4/216اإلصابة : ر. (وهو خطأ فإنه عتبة قد مات مسلماً . تبةع: يف م 1
. عتيبة: عتبة بن أيب هلب، وقال بعضهم: وأهل املغازي يقولون: البيهقي أنه هلب بن أيب هلب، وقال

  ).338الدالئل : ر(
، من طريق أيب نوفل بن أيب 2/338، وعنه البيهقي يف الدالئل 3/539أخرجه احلاكم  2

كان هلب بن أيب هلب يسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا : رب عن أبيه قالعق
  .، احلديث..."اللهم سّلط عليه كلباً : "عليه وسلم

  .ووافقه الذهيب". صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم



ئل، ص وله شاهد من حديث هبار بن األسود رضي اهللا عنه ، أخرجه أبو نعيم يف الدال
: قال. ، كلهم من طريق عروة بن الزبري عنه)6/280اإلصابة : ر. (، وابن منده وابن قانع454

واهللا ألنطلقن إليه : فقال ابنه عتيبة. كان أبو هلب وابنه عتيبة قد جتهزا إىل الشام وجتهزت معهما
يا حمّمد، هو يكفر : فال تؤذينه يف َربِّه، فانطلق حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له

اللهم ابعث : "بالذي دىن فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .، احلديث يف سياق طويل..."عليه كلباً من كالبك

  .إسناده صحيح: قلت
، من طرق أخرى مرسلة 457- 455وأخرجه ابن إسحاق، وعنه أبو نعيم يف الدالئل ص 

  .عب القرظي وعن طاوسعن حمّمد بن ك
هو يف املاشية : وقيل. اجللد الرقيق الذي خيرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه: السََّلى 3

وال يكون الولد فيها حني . واألّول أشبه ألن املشيمة خترج بعد الولد. السلى، ويف الناس املشيمة
  ).2/396النهاية : ر. (خيرج

، )594، 1/249فتح الباري : ر). (69(باب أخرجه البخاري يف كتاب الضوء  4
، والبيهقي 266، وأبو نعيم ص 417، 1/393، وأمحد يف املسند 3/1418ومسلم 

، فذكره يف سياق :...، كالمها يف الدالئل عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، قال3/82
اللهم عليك  - بقريش اللهم عليك : "وفيه دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم على املشركني. طويل

بقريش اللهم عليك بقريش، مث مسى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشبيبة بن ربيعة 
فواهللا لقد : قال عبد اهللا".والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أيب معيط وعمارة ابن الوليد

  .واللفظ يف البخاري...".رأيتهم صرعى يوم بدر
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بوجهه يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه  2بن العاص َخيَْتلج 1وكان احلكم 
ذه العلة". كذلك فكن: "السالم   .3إىل أن مات فابتلي 
  .4هذه اآلية نظرية ما يف اإلجنيل من دعاء املسيح على شجرة تني فيبست: قال املؤلِّف 



بن َجثَّامة فهلك فلفظته األرض فواروه فلفظته أيضًا دفعات  5ودعا عليه السالم على ُحمَلَّم 
  .6مث رضموه باحلجارة - ومها جانيب الوادي  - فجعلوه بني رضمتني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
احلكم بن أيب العاص بن أمية القرشي األموي رضي اهللا عنه ، عم عثمان بن عفان، ووالد  1

مروان، أسلم يوم الفتح وسكن املدينة مث نفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف مث أعيد إىل 
ا سنة  ن النيب صلى اهللا عليه يقال إ: "وقال ابن السكن. هـ32املدينة يف خالفة عثمان ومات 

  ).29، 2/28اإلصابة : ر. (اهـ". وسلم دعا عليه ومل يثبت ذلك
كان حيرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبقي يرتعد : أي 2

  ).60، 2/59النهاية : ر. (اجلذب والنَّزع: ويضطرب إىل أن مات، وأصل اخلَْلج
، عن العباس حمّمد بن 6/239وعنه البيهقي يف الدالئل  ،2/621أخرجه احلاكم  3

يعقوب عن إبراهيم بن سليمان عن ضرار بن صرد عن عائذ بن حبيب عن عبد اهللا املزين عن عبد 
  .، فذكره...الرمحن بن أيب بكر
فيه ضرار، وهو : "وتعقبه الذهيب بقوله". هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم

  .هـا". واهٍ 
يف إسناده نظر، وفيه ضرار بن صرد هو منسوب : "، وقال2/29وذكره احلافظ يف اإلصابة 

  .اهـ". للرفض
التقريب . (: وخطئ ورمي بالتشيع. ضرار بن صرد التيمي، صدوق له أوهام: قلت

1/374.(  
  .14، 11/13، مرقص 20، 21/19مىت  4
إنه الذي قتل : يقال: قال ابن عبد الرب ُحمَلَّم بن َجثَّامة الليثي، أخو الصعب بن جثامة، 5

ا أيام ابن الزبري، ويقال: عامر بن األضبط، وقيل إنه : إنه غري الذي قتل، وأنه نزل محص، ومات 
جزم باألّول ابن : الذي مات يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ودفن فلفظته األرض، قال احلافظ

  ).6/49، اإلصابة 4/1461االستيعاب : ر. (السكن
ملخص قصة حملم بن جثّامة أنه كان يف سرية بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقتل  6

رجًال َسلَّم عليهم بتحية اإلسالم وقد كانت بني حملم والرجل عداوة قدمية، فبلغ ذلك رسول اهللا 
  .ثالثاً " اللهم ال تغفر حمللم بن جثامة: "صلى اهللا عليه وسلم فدعا عليه فقال



، وابن عبد الرب 4/171، وأبو داود 11، 6/10، 5/112أخرجها أمحد يف املسند وقد 
، كلهم من طريق ابن 6/306، والبيهقي يف الدالئل 4/1462يف االستيعاب 

حّدثين حمّمد بن جعفر بن الزبري عن زياد بن سعد بن :، قال)366- 4/364السرية:ر.(إسحاق
  .، فذكره يف سياق طويل:..اهللا عليه وسلم، قالضمري السلمي وكاناشهداحنيناً مع النيب صلى 

  ".رواه أمحد والطرباين ورجاله ثقات:"، وقال7/11وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد
مث جعلوه بني صدين ورضموه  - ثالث مرات  - وأما خرب موت حملم ولفظ األرض جثته 

، عن عمران )باين، لألل348، 2/347صحيح ابن ماجه : ر(باحلجارة، فقد أخرجه ابن ماجه، 
  .وقد َحسَّن الشيخ األلباين احلديث لتعدد طرقه. بن حصني رضي اهللا عنه ، يف سياق طويل

، 5/222وله شاهد من حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أخرجه ابن جرير يف تفسريه 
  .من طريق ابن إسحاق عن نافع عنه

ه البيهقي يف الدالئل وشاهد آخر من حديث قبيصة بن ذؤيب رضي اهللا عنه أخرج
  .، من طريق ابن إسحاق)4/310(

، عن احلسن 4/310، والبيهقي يف الدالئل )4/366السرية : ر. (وأخرجه ابن إسحاق
  .البصري مرسالً 
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ا خزمية 1وجحد رجل    .2بيع فرس وهي اليت شهد 
  .3فأصبحت من ليلتها على ثالث قوائم. اللهم إن كان كاذباً فال تبارك له فيها: فقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 120ص  سواء بن احلارث احملاريب، ذكره اخلطيب البغدادي يف األمساء املبهمة: هو 1

  .، يف قصة جحده بيع فرسه للنيب صلى اهللا عليه وسلم3/147واحلافظ يف اإلصابة 
الصحايب اجلليل املعروف خزمية بن ثابت األنصاري األوسي مث اخلطمي، ذو : هو 2

  .الشهادتني، له مثانية وثالثون حديثاً 



صحيح، أخرجه  أما حديث شهادة خزمية لبيع النيب صلى اهللا عليه وسلم للفرس فهو حديث
، )لأللباين 3/961صحيح النسائي : ر(، والنسائي يف كتاب البيوع، 3/308أبو داود 
  .، فذكره يف سياق طويل...، عن عمارة بن خزمية عن عمه رضي اهللا عنه18، 2/17واحلاكم

، ووافقه الذهيب "حديث صحيح اإلسناد ورجاله ثقات باتفاق الشيخني: "وقال احلاكم
  .واأللباين
وقال اخلفاجي ". رافعة: فأصبحت شاصية برجلها، أي: "، كاآليت1/635رد يف الشفا و  3

ا : "3/130يف نسيم الرياض  املراد أن رجلها مرفوعة واإلسناد جمازي، وارتفاع رجلها كناية عن أ
  .اهـ". مات وانتفخ بطنها حىت صارت رجلها مرفوعة كما يشاهد يف اجليف بعد أيام

طلعت عليه يف ختريج احلديث من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا على مل أجد فيما ا: قلت
تلك الفرس سوى ما ذكره القاضي عياض يف الشفا، غري أن احلافظ ابن حجر نقل يف اإلصابة 

ِ◌ف، فقال احلافظ يف ترمجة سواء  3/147 خربًا ينقض ما ذكره القاضي عياض يف الشفا، واملؤلِّ
وابن منده من وجه آخر عن زيد بن احلباب عن حمّمد بن زرارة عن  روى ابن شاهني: "بن احلارث

أبوكم الذي جحد بيعة رسول اهللا صلى اهللا : "قلت لبين احلارث بن سواء: املطلب بن عبد اهللا، قال
إن اهللا سيبارك لك فيها، فما أصبحنا : ال تقل ذلك، فلقد أعطاه بكرة وقال: عليه وسلم؟ فقالوا
  .وسكت عنه احلافظ. اهـ". زحاً إّال منهانسوق سارحاً وال نا
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عن البخاري  1ريومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم انقالب األعيان له، روى الِفَربْ  - 50 

أن أهل املدينة فزعوا مرة فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرساً : بإسناده عن أنس بن مالك
فكان بعد  4إناوجدناه لََبحراً : فكان بطيئاً فلمارجع عليه السالم قال 3طلحة كان به قطاف 2أليب

  .5"ال حيارى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



عن ) صحيح البخاري(أبو عبد اهللا الفربري، أوثق من روى .بن مطرحمّمد بن يوسف :هو 1
تويف سنة . هـ، ورواه عنه كثريون252هـ، والثانية سنة 248مصنفه، مسعه منه مرتني، األوىل سنة 

  ).7/148، األعالم 491مقدمة فتح الباري : ر. (هـ320
صحايب املعروف له ، ال - رضي اهللا عنهم  - زيد بن سهل األنصاري، زوج أم أنس : هو 2

  .مخسة وعشرون حديثاً 
واملراد أنه كان بطئ املشي، واسم .وهو القطع.من القطف.تقارب اخلطو يف سرعة:الِقطاف 3
لندب كان يف جسمه، : وقيل.، مسي بذلك من الندب، وهو الرهن عند السباق)املندوب(الفرس 

  ).5/241، فتح الباري 4/84النهاية : ر.(وهو أثر اجلرح
يقال للفرس حبر إذا كان واسع : وقال األصمعي. ومسي البحر حبراً لسعته. واسع اجلري: أي 4

  ).5/241، وفتح الباري )1/99(النهاية : ر. (اجلري، أو ألن جريه ال ينفد كما ال ينفد البحر
، ومسلم )5/240فتح الباري : ر). (33(أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة باب  5

، 172، 4/171، والرتمذي 271، 261، 185، 3/147، واإلمام أمحد 4/1802
، والبيهقي يف 439، وأبو نعيم يف الدالئل ص )2/124صحيح ابن ماجه : ر(وابن ماجه 

  .، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، كلهم بألفاظ متقاربة6/153الدالئل 
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عليها فلم ميلك رأسها نشاطاً  3كانت يف يده وبرك  2مبخفقة 1وخفق فرسا جلَُعيل األشجعي 
  .4وباع من باطنها باثين عشر ألفاً 

  .7ال يساير6لسعد بن عبادة فـََردَّ ِمهْالجا) أ/2/161/ ( 5وركب محاراً قطوفاً  
ا  8وكانت شعرات من شعره صلى اهللا عليه وسلم يف قلنسوة  خالد بن الوليد، فلم يشهد 

  .9قتاًال إّال رزق النصر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



وقد غزا مع رسول اهللا . فيه أيضًا جعال: ابن ضمرة، وقيل: جعيل بن زيد األشجعي، وقيل 1
  ).1/250، اإلصابة 1/246االستيعاب : ر. (واحد صلى اهللا عليه وسلم، وله حديث

  ).2/56النهاية : ر. (السوط: الدِّرة: خمفقة 2
  .دعا هلا بالربكة: أي 3
، كالمها من طريق 6/153، والبيهقي يف الدالئل 5/235أخرجه الطرباين يف الكبري  4

اجلعد األشجعي عن حمّمد بن عبد اهللا الرقاشي عن رافع بن سلمة بن زياد عن عبد اهللا بن أيب 
وفيه دعاء . ، احلديث...جعيل األشجعي رضي اهللا عنه ، قال غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".اللهم بارك له فيها: "الرسول صلى اهللا عليه وسلم للفرس
  .6/145وتابع الرقاشي عليه زيد بن احلباب عن رافع، أخرجه البيهقي يف الدالئل 

وذكره اهليثمي يف جممع ". حديث حسن: "، وقال1/246الستيعاب وذكره ابن عبد الرب يف ا
وأورده احلافظ يف اإلصابة ". رواه الطرباين، ورجاله ثقات: "، وقال266، 5/265الزوائد 

  .روى حديثه النسائي بسند صحيح: ، وقال1/250
  ).4/84النهاية . (من الَقْطف، وهو القطع. تقارب اخلطو يف سرعة: الِقطاف 5
  ).269القاموس ص : ر. (سريع اهلرولة: فارسي معرَّب، أي: ْمالجاهلِ  6
، مرسًال عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، 1/176أخرجه ابن سعد يف الطبقات  7
  .، فذكره بنحوه...زار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعداً : قال

التقريب : ر. (ـه132من الرابعة مات سنة . إسحاق بن عبد اهللا األنصاري، ثقة: قلت
1/59.(  

وله شاهد من حديث عصمة بن مالك اخلطمي رضي اهللا عنه ، أورده اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .اهـ". رواه الطرباين وفيه الفضل بن املختار، وهو ضعيف: "، وقال8/110

ا، تلبس يف الرأس، : قـََلْنُسوة وقـََلْنسية 8 إذا فتحت ضممت السني، وإذا ضممت كسر
  ).731القاموس ص : ر. (قالنس :مجعها

، كالمها يف 444، وأبو نعيم ص 6/249، وعنه البيهقي 2/299أخرجه احلاكم  9
الدالئل، كلهم عن سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن 

. وة له َخِلَقةمث طلبوها فوجدوها فإذا هي قلنس. اطلبوها: فقال. الوليد فقد قلنسوة له يوم الريموك
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره : فقال خالد



قال ". فسبقتهم إىل ناصية فجعلتها يف هذه القلنسوة فلم أشهد قتاًال وهي معي إّال رزقت النصر
  .إسناده منقطع: الذهيب

طرباين وأبو يعلى بنحوه ورجاهلما رواه ال: "، وقال9/352وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".رجال الصحيح، وجعفر مسع من مجاعة من الصحابة فال أدري مسع من خالد أم ال؟
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ا أخرجت جبة طيالسة   1ويف الصحيح عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنهما أ
ا"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبسها: "وقالت   .2، فنحن نغسلها للمرض يستشفى 
 3وكانت قصعته عليه السالم عند بعض العلماء وكان جيعل فيها املاء للمرضى فيستشفون 
  .4بربكتها
من يد عثمان ليكسره على ركبته فصاح الناس به  6القضيب 5ه الغفاريوأخذ جهجا 

ا قبالحلول 7فأخذته األكلة   .8فقطعها ومات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: ر. (تالسان: وهي كلمة أعجمية معربة أصلها. جبة سوداء: األسود، أي: هو: الطَّيـَْلس 1
  ).714القاموس ص 

، 4/49، وأبو داود 353، 6/247محد يف املسند ، وأ3/1641أخرجه مسلم  2
  ).لأللباين 2/280صحيح ابن ماجه : ر. (خمتصراً، وابن ماجه

  .، واملثبت من م)فيشفون: (يف ص 3
وحّدثنا القاضي أبو علّي عن شيخه أيب القاسم : "، كاآليت1/638ورد الّنّص يف الشفا  4

صلى اهللا عليه وسلم فكنا جنعل فيها املاء  كانت عندنا قصعة من قصاع النيب: بن املأمون، قال
ا   .اهـ". للمرضى فيستشفون 

عن شيخه أيب القاسم بن املأمون بن حمّمد هشام : "3/134قال اخلفاجي يف نسيم الرياض 
  .اهـ". الرعيين السبيت املعروف بابن املأمون اإلمام املشهور



فاري، شهد بيعة الرضوان ابن مسعود الغ: ابن قيس، وقيل: جهجاه بن سعيد، وقيل 5
: ر. (وله حديث واحد. باحلديبية ومات بعد عثمان بأقل من سنة رضي اهللا تعاىل عنهما

  ).1/265، اإلصابة 1/269االستيعاب 
ا: القضيب؛ هو 6   .عصا النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت كان اخللفاء يتداولو
  ).1243القاموس ص : ر(. احلكة: داء يف العضو يـُْؤَتكل منه، أي: اَألِكلة 7
روى : "1/265، وقال احلافظ يف اإلصابة 1/269ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب  8

من طريق الوليد بن مسلم عن مالك وغريه عن نافع ) 581وأبو نعيم يف الدالئل ص (البارودي 
  .، فذكره:...عن ابن عمر قال

ن إدريس عن عبيد اله بن عمر عن ورواه ابن السكن من طريق سليمان بن بالل وعبد اهللا ب
  .نافع عن ابن عمر مثله

ما حضرا عثمان قال فقام إليه : ورواه من طريق فليح بن سليمان عن عمته عن أبيها وعّمها أ
جهجاه بن سعيد الغفاري حىت أخذ القضيب من يده فوضعها على ركبته فكسرها فصاح به 

  .اري يف ركبته فلم حيل عليه احلول حىت ماتالناس، ونزل عثمان فدخل داره، ورمى اهللا الغف
ورويناه يف احملامليات من طريق محاد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن 

  .اهـ". ، حنو األّول...جهجاه
  .واهللا أعلم. إسناده صحيح: قلت
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  .1وسكب من فضل وضوئه يف بئر قباء فما نزفت بعد 
بل هو : "، وماؤه ملح، فقال عليه السالم)بيسان(امسه : ومّر على بئر فسأل عنه فقيل 

  .2"، فصار كذلك"ماؤه طيب) نعمان(
دي 3وكان ألم  فيها للنيب مسنًا فكانت أبدًا جتدها مملوءة مسنًا فكانت تقيم  مالك ُعكَّة 
  .4بإدامهم



واحدة، وأطعمت ) ب/2/161/ (فلم ميت منها  5وغرس لسلمان الفارسي ثالمثائة ودية 
ا، وقصة سلمان  من عامها خًال واحدة غرسها غريه فلم تطعم فَنزعها مث وضعها فلحقت بأخوا

  .مشهورة
  أين يقع هذا: عليك، فقال 7أَدِّه فيما: ذهب، وقالمن ال 6وأعطاه نذراً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، عن الواقدي عن سعيد بن حمّمد عن سعيد بن رقيش عن أنس 1/505أخرجه ابن سعد  1

وله تابع أخرجه البيهقي يف ). بئر غرس(وفيه أن اسم البئر . ، فذكره:...رضي اهللا تعاىل عنهما قال
  .، من طريق إبراهيم بن طهمان عن حيىي بن سعيد عن أنس رضي اهللا عنه6/136الدالئل 
  .واهللا أعلم. فإسناده صحيح: قلت
ثين إبراهيم ابن :أخرج الزبري بن بكار، قال:"، وقال1/461ذكره السيوطي يف اخلصائص 2

  .، فذكره:...محزة بن إبراهيم بن بسطاس عن حمّمد بن إبراهيم بن احلارث، قال
فإن حمّمد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، أبو عبد اهللا املدين ثقة، له . اده منقطعإسن: قلت

  ).2/140التقريب : ر. (هـ120، مات سنة )روايتهم عن كبار التابعني. (أفراد، من الرابعة
أم مالك بنت ُأيب بن مالك األنصارية اخلزرجية، أخت عبد اهللا بن أيب بن سلول، : هي 3

أسلمت وبايعت وأمها سلمى بنت مطرف بن احلارث األوسية، وتزوج أم : قالذكرها ابن سعد، و 
، 277، واإلصابة 4/1956االستيعاب : ر. (مالك رافع بن العجالن، هلا حديث واحد

278.(  
، عن جابر رضي اهللا عنه 6/114، وعنه البيهقي يف الدالئل 4/1784أخرجه مسلم  4

، بإسناده من طريق حيىي بن جعدة عن 559ئل ص وأخرجه أبو نعيم يف الدال. يف سياق طويل
  .جدته أم مالك رضي اهللا عنها

  ).5/170النهاية : ر. (َوِديَّة: الواحدة. صغار النخل:  - بتشديد الياء  - الَوِديُّ  5
  ).قدرا: (يف م 6
  .الذهب فيها: يف 7
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فيما علّي يا رسول اهللا؟ فأخذه عليه السالم فـََقلَّبه على لسانه فوىفَّ منه أربعني أوقية كانت  

  .1عليه وبقي منه له مثل ذلك
وسقاين َفْضَله، وما  3]اسويق[شرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عقيل 2قال حنش 

  .4برحت أجد شبعاً ورياً وبرداً 
انطلق فإنه : بن نعمان العشاء اآلخرة يف ليلة مظلمة فأعطاهعرجوناً، وقال 5وصلى معه قتادة 

  .6فأضاء له العرجون حىت دخل بيبته. سيضيء لك من بني يديك عشراً ومن خلفك عشراً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأبو نعيم يف 4/75، 1/184، ابن سعد 444- 5/441محد يف املسند أخرجه أ 1
- 2/92، والبيهقي يف الدالئل 226- 6/222، والطرباين يف الكبري 264- 258الدالئل ص 

حّدثين عاصم بن عمرة : قال). 282- 1/273السرية : ر. (، كلهم من طريق ابن إسحاق97
،  - رضي اهللا عنهم  - عن سلمان الفارسي  بن قتادة األنصاري عن حممود بن لبيد عن ابن عباس

  .، فذكره يف سياق طويل جداً :..قال
رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال : "، وقال340- 9/335وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ".الصحيح غري حمّمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع
  .فإسناده متصل صحيح. وهو كما قال اهليثمي: قلت
، أحد بين نغيلة من  - بفتح أّوله  - ابن َعقيل :  -  مث شني معجمة بفتحتني - َحَنش  2

مليك، أخي غفار، دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم فأسلم، وتويف يف خالفة عمر رضي 
  ).2/42اإلصابة : ر. (اهللا تعاىل عنهما

  .والصواب ما أثبّته) سويق(يف ص، م  3
له حديث طويل ذكره ابن األثري : "، وقال2/42ابة ذكره ابن حجر يف ترمجته يف اإلص 4

بغري عزو، وعزاه ابن فتحون يف الذيل لقاسم فوجدته يف الدالئل له من طريق موسى بن عقبة عن 
م خرجوا حجاجًا مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا : وذكر خربًا طويًال ملخصه - املسور بن خمرمة  أ

فوقفوا مث استفسرهم اهلاتف عن أشياء مث سأله . قفوا: الطريقعنه حىت إذا كانوا بالَعرْج إذا هاتف ب
أنا احلنش ابن عقيل أحد بين نغيلة بن مليك لقيين رسول اهللا صلى اهللا : فمن أنت؟ قال: عمر قال

عليه وسلم على ردهة بين جعال فدعاين إىل اإلسالم فأسلمت فسقاين فضلة سويق فما زلت أجد 
  .ملخصاً . ، اهـ..."تريها إذا عطشت وشبعها إذا جع



  .قتادة بن العنمان األوسي الظفري الصحايب املعروف، له سبعة أحاديث: هو 5
، كالمها 562، يف سياق طويل، وأبو نعيم يف الدالئل ص3/65أخرجه أمحد يف املسند 6

  .من طريق سعيد بن احلارث عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
رواه أمحد والطرباين والبزار ورجال أمحد : "، وقال9/321يثمي يف جممع الزوائد وذكره اهل
  ".رجال الصحيح
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فعاد يف يده . اضرب به: حطب حني انكسر سيفه، وقال 2صن جذلبن حم 1ودفع لعكاشة 
سيفًا صارمًا طويًال أبيض شديد املنت وذلك يف يوم بدر فقاتل به وشهد املشاهد إىل أن استشهد 

  .3"العون: "يف قتال الردة وكان يسمى
/ ه هاتان اآليتان جتريان جمرى انقالب العصا حية صلوات اهللا على سّيدنا حمّمد وسالم 

خنل فرجع يف يده  5بن جحش يوم أحدوقد ذهب سيفه عسيب 4ودفع لعبد اهللا) أ/2/162(
  .6سيفاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عكاشة بن حمصن األسدي، الصحايب املعروف: هو 1
  ).1/251النهاية : ر. (أصل الشجرة يقطع، وقد جيعل جذالً :بالكسر والفتح:اِجلْذل 2
، 99، 3/98، وعنه البيهقي يف الدالئل)2/326السرية : ر. (ق معلقاً أخرجه ابن إسحا 3

، عن عمر ابن عثمان 3/99، وعنه البيهقي يف الدالئل 1/93وأخرجه الواقدي يف مغازيه 
  .، فذكره:...قال عكاشة: اجلحشي عن أبيه عن عمته، قالت

م ويزيد بن ، عن علّي بن حمّمد عن أيب معشر عن زيد بن أسل1/188وأخرجه ابن سعد 
وذكره الذهيب يف املغازي ص . ، فذكره مرسالً ...رومان وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب قروة وغريهم

  .108، وابن عبد الرب يف الدرر ص 101، 100
عبد اهللا بن جحش بن رياب األسدي، أحد السابقني إىل اإلسالم، استشهد بغزوة : هو 4
  .أحد



النهاية : ر. (سَّعفة مما ال ينبت عليه اخلوصال: جريدة من النخل، وهي: أي: عسيب 5
3/234.(  

، وابن 4/46، واحلافظ ابن حجر يف اإلصابة 3/879ذكره ابن عبد الّرب يف االستيعاب  6
ذكر الزبري يف املوفقيات أن عبد اهللا بن جحش انقطع سيفه يوم : ، قالوا4/42كثري يف البداية 

. فصار يف يده سيفًا وكان يسمى العرجون. عرجوناً  أحد فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد بقي هذا السيف حىت بيع من بغا الكبري مبائيت دينار: وقال

: ، من طريق سعيد بن عبد الرمحن اجلحشي عن أشياخه3/250وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
  .، فذكره....أن عبد اهللا"
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 1ومن معجزاته صلى اهللا عليه وسلم بركة يده يف إمرارها على ضروع الشياة احلَوائل - 51 

ا كفعله يف شاة   أنس، 6بن ثور، وشاة5معاوية 4وشاة. معبد 3أم 2فتدر ألبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/463النهاية : ر. (والشاة العدمية اللنب. غري حاملة: مجع حائلة، أي: احلوائل 1
، كالمها 1/277، والبيهقي 337، وأبو نعيم ص 3/9خرب شاة أم معبد أخرجه احلاكم  2

سول اهللا يف الدالئل كلهم من طريق حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب ر 
  .فذكره يف سياق طويل: صلى اهللا عليه وسلم، قال

، أيضاً إىل البغوي وابن شاهني وابن السكن وابن منده 1/309وعزاه السيوطي يف اخلصائص 
  .اهـ. والطرباين

مث ذكر بعض األدلة على صحته  - هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : "قال احلاكم
  .ووافقه الذهيب".  - وصدق رواته 

، 2/491وله شاهد من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، أخرجه البيهقي يف الدالئل 
  .1/230، وشاهد آخر من حديث أيب معبد اخلزاعي رضي اهللا عنه أخرجه ابن سعد 492



عاتكة بنت خالد اخلزاعية رضي اهللا عنها، صحابية مشهورة بكنيتها، هلا : أم معبد، هي 3
  ).282، 8/218، اإلصابة 4/495 االستيعاب: ر. (حديثان
، والسيوطي يف اخلصائص 6/110، 1/161خرب شاة معاوية، ذكره احلافظ يف اإلصابة 4

، وابن شاهني وثابت يف الدالئل من طريق اجلعدبن )1/304(أخرجه ابن سعد: ، وقال2/46
-عليه وسلم فذكرهوفد معاوية بن ثور على النيب صلى اهللا :عبد اهللا بن ماعز البكائي عن أبيه، قال

فالسنة رمبا أصابت بين :وأعطاه صلى اهللا عليه وسلم فأعْنزًا عفرًا وبرك عليهن، قال اجلعد: - وفيه
  :وقال حمّمد بن بشر بن معاوية يف ذلك شعراً جاء فيه. البكاء وال تصيبهم

  وأيب الذي مسح الّنّيب برأسه ودعا له باخلري والربكات
  عفراً نواجل لن باللجبات أعطاه أمحد إذا أتاه أعْنزاً 

  ميألن وفد احلي كّل عشية ويعود ذلك املأل بالغدوات
معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء العامري البكائي، وفد على الّنّيب صلى اهللا عليه : هو 5

: ر. (وسلم وكتب له كتابًا ووهب له من صدقه عامة معونة له، ومسح على رأس ابنه بشر ودعا له
  ).6/110، 1/161، اإلصابة 4/1413االسيتعاب 

، وقال )141املناهل ص : ر. (حديث شاة أنس رضي اهللا عنه مل خيرجه السيوطي 6
قصتها كقصة شام أم معبد، إّال أن الشراح مل ) وشاة أنس(، 3/143اخلفاجي يف نسيم الرياض 

  .اهـ. يذكروها
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ُز عليها فحل1وغنم حليمة مرضعته وشارفها  ، 2، وشاة عبد اهللا بن مسعود وكانت مل يـَنـْ
  .وكّل ذلك مستفيض عند أهل العلم واحلديث. 3وشاة املقداد

ه وسلم حتويل املاء لبنًا وهو أعجب من حتويل املاء مخراً ومن معجزاته صلى اهللا علي - 52 
  .6وسفر امللوك 5اإلجنيل 4وزيتاً كما حكى أهل الكتاب عن كتايب

  زود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه سقاء من ماءبعد أن: "بن سلمة 7قال محاد
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، 157- 155، وأبو نعيم يف الدالئل ص )512املوارد ص : ر. (أخرجه ابن حبان 1
، كلهم من طريق 134، 1/133، والبيهقي يف الدالئل 215- 24/212والطرباين يف الكبري 

حدثين جهم بن أيب جهم عن عبد اهللا بن : ، قال)218- 1/214السرية : ر. (ابن إسحاق
، :....رضعته، قالحدثت عن حليمة بنت احلارث أم رسول اهللا اليت أ: جعفر بن أيب طالب، قال

  .فذكرته يف سياق طويل جداً 
رواه أبو يعلى والطرباين ورجاهلما : "، وقال224، 8/223وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

أخرجه أبو يعلى والطرباين وغريمها، :وعزاه السيوطي أيضًا إىل ابن راهويه وابن عساكر، وقال.ثقات
  ).142، واملناهل ص93- 1/91اخلصائص:ر".(بسند حسن

، وأبو نعيم 184، 157، 1/156، وابن سعد 1/462أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  2
، كلهم من طريق عاصم عن زر عن ابن 6/84، والبيهقي يف الدالئل 329يف الدالئل ص 

: املسند رقم: ر. (إسناده صحيح: قال الشيخ أمحد شاكر. ، فذكره:..مسعود رضي اهللا عنه قال
4412.(  
، عن املقداد رضي 86، 6/85، والبيهقي يف الدالئل1626، 3/1625أخرجه مسلم 3
  .، يف سياق طويل...اهللا عنه
  .، واملثبت من م)آييت: (يف ص 4
  .11- 2/1حتويل املاء مخراص ورد يف إجنيل يوحنا  5
حتويل املاء زيتًا كانت معجزة للنيب املسيح عليه السالم وقد ورد ذكرها يف سفر امللوك الثاين  6

4/1 -7.  
محدا بن سلمة بن دينار البصري، الربعي بالوالء، أبو سلمة، مفيت البصرة، ثقة عابد، أثبت  7

، التهذيب 7/444سري أعالم النبالء . (هـ167مات سنة . الناس يف ثابت، تغري حفظه بآخره
  ).2/272، األعالم 3/11
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م الصالة نزلوا َفَحلُّوه فوجدوه لبنًا طيبًا ويف فمه زبدة  وهذا . 1"أوكاه ودعا فيه فلما حضر
  .أنزل من حتويل املاء دماً كما فعل موسى مبصر

بن سعد وبرك فعاش مثانني سنة مل يشب  2رأس عمري ومسح عليه السالم بيده املباركة - 53
  .3رأسه

وفعل ذلك بغري واحد ) ب/2/162/ (وكل ذلك بربكة يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  من املسلمني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

عن سامل ) 1/172يف الطبقات (أخرجه ابن سعد : "142قال السيوطي يف املناهل ص  1
  ".عد مرسالً بن أيب اجل
سامل بن أيب اجلعد الغطفاين، ثقة، وكان يرسل كثرياً، من الثالثة، مات سنة سبع أو مثان : قلت

  ).1/279التقريب : ر. (وتسعني وقيل مائة
نسيج وحده واستعمله عمر على : عمري بن سعد عبيد األنصاري األوسي كان يقال له: هو 2

ومل يذكر احلافظ يف ترمجته أن النيب صلى اهللا . عثمانيف خالفة : محص، مات يف خالفة عمر، وقيل
  ).5/32، اإلصابة 3/1215االستيعاب :ر.(عليه وسلم مسح على رأسه

عبادة بن سعد بن عثمان الزرقي رضي اهللا عنه ، : والظاهر أن من وقعت له هذه املعجزة هو
لك القاري يف شرحه وقد صرح بذ. -  1/644كما ورد عند املؤلِّف ويف الشفا   - وليس عمريًا 

  .3/145، واخلفاجي يف نسيم الرياض 3/144للشفا 
أخرجه الزيرب بن بكار يف أخبار املدينة عن حمّمد بن : "142وقال السيوطي يف املناهل ص 

  .اهـ". عبد الرمحن بن سعد، ومساه عبادة ال عمري
املدينة من طريق  روى الزبري بني بكار يف أخبار: "، وقال3/81ذكره احلافظ يف اإلصابة  3

ذلك رسول اهللا احلِْق : حمّمد بن عبد عبادة يسقي، فلم يعرفه عبادة مث جاء سعد فوصفه له فقال
مث أشار احلافظ إىل . اهـ".مات وهو ابن مثانني سنة وما شاب:فلحقه فمسح رأسه ودعا له، يقال.به

  .4/29هذه املعجزة يف ترمجة عبادة الزرقي 
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بن فرقد وظهره فكان يوجد له  3، ومسح على بطن عتبة2بن يزيد ومدلوك 1منهم السائب 

  4طيب يغلب طيب نسائه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

عائد بن األسود أو األزدي، ويعرف بابن أخت : السائب بن يزيد بن سعيد، وقال: هو 1
النمر، له وألبيه صحبة، وكان العالء احلضرمي خاله، استعمله عمر على سوق املدينة ومات سنة 

  ).3/62اإلصابة : ر. (- رضي اهللا عنهم  - وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة . هـ،82
أخرج ابُن سعد وابن منده والبغوي : "، وقال2/138لسيوطي يف اخلصائص وقصته ذكرها ا

كان رأس : ، وابن عساكر عن عطاء موىل السائب بن يزيد، قال)6/209يف الدالئل (والبيهقي 
يا موالي ما رأيت أحد أعجب شعراً : السائب أسود اهلامة إىل مقدم رأسه وكان سائره أبيض فقلت

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ ِيبَ وأنا مع الصبيان، ! ين مل ذلك؟وما تدري يا ب: قال! منك
فهو ال . بارك اهللا فيه: فمسح بيده على رأسي، وقال. السائب بن يزيد: من أنت؟ قلت: فقال

  .اهـ". يشيب أبداً 
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط : "، بنحوه وقال9/412وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

الكبري، ورجال الكبري رجال الصحيح غري عطاء موىل السائب، وهو ثقة، ورجال الصغري، و 
  .اهـ". واألوسط ثقات

، )4/1823، ومسلم )1/296: ر). (40(وقد أخرج البخاري يف كتاب الوضوء باب 
يا رسول اهللا إن ابن : ذهَبت َيب خاليت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت: "عن السائب قال

  .اهـ. ، احلديث..."خيت َوِقع، فمسح رأسي دعا يل بالربكة، مث توضأأ
له صحبة وذكره ابن سعد فيمن : مدلوك الفزاري، موالهم، أبو سفيان، قال ابن أيب حامت 2

، أخرج 6/75، وقال احلافظ يف اإلصابة )8/427اجلرح والتعديل : ر. (نزل الشام من الصحابة
، وابن سعد والبغوي والطرباين من طريق مطر بن عالء )4/2/55(البخاري يف التاريخ الكبري 

زاد  - مسعنا أبا سفيان : الفزاري حدثتين عميت آمنة أو أمية بنت أيب الشعثاء وقطبة موالة لنا قالتا
ذهب َيب موالي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت، فدعا : يقول - البغوي يف روايته مدلوكًا 
فكان مقدم رأس أيب سفيان أسود ما مسه النيب صلى اهللا : ي بيده، قالتيل بالربكة ومسح رأس

  .اهـ". وأخرج ابن منده وأبو نعيم من وجه آخر عن مطر. عليه وسلم وسائره أبيض



، إىل ابن منده وابن السكن وابن عساكر 2/138وعزاه السيوطي أيضًا يف اخلصائص 
  .ء به، من طريق مطر بن عال6/215والبيهقي يف الدالئل 

  ".رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم:"،وقال9/412وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد
عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي، أبو عبد اهللا، شهد خيرب وُقِسم له منها، واله عمر يف  3

ا18الفتوح، ففتح املوصل سنة  االستيعاب : ر. (هـ، وكان يف أذربَيجان مث نزل الكوفة ومات 
  ).4/216، اإلصابة 3/1029

، عن )4/216اإلصابة :ر.(،الطرباين يف الصغريوالكبري6/216أخرجه البيهقي يف الدالئل 4
  .، فذكرته:...حصني بن عبد الرمحن عن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد، قالت

أخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط بسند : "، وقال2/141وذكره السيوطي يف اخلصائص 
  ".جيد

  الثايناجمللد 
                                    

808  |902  
=========================================  

  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
فسلت الدم عن وجهه ودعا له فكانت له غرة كغرة  2بن عمرو يوم حنني 1وجرح عائذ 

  .3لمالفرس بربكة يدنيب اهللا صلى اهللا عليه وس
بن زيد اُجلذامي ودعا له فعاش مائة سنة ورأسه أبيض وموضع كّف  4ومسح على رأس قيس 

الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم وما مرت عليه يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود غربيب، فكان 
  .5يدعى األغر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

نه، أبو هبرية، كان ممن بايع حتت الشجرة سكن عائذ بن عمرو بن هالل املزين رضي اهللا ع 1
  ).4/21، اإلصابة 2/799االستيعاب : ر. (البصرة، ومات يف إمارة ابن زياد، له مثانية أحاديث

من الغزوات املشهورة، وكانت يف السنة العاشرة من اهلجرة، وحنني تصغري حني، وهو واد  2
معجم املعامل : ر). (وادي الشرائع: (يسمى اليوم بـ من أودية مّكة، يقع شرقها بقرابة ثالثني كيًال،

  ).، للبالدي107اجلغرافية ص 



، من طريق حشرج بن 18/20، والطرباين يف الكبري 588، 3/587أخرجه احلاكم  3
  .، وذكر احلديث...قال عائذ بن عمرو: عبد اهللا بن حشرج عن أبيه عن جده، قال

رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم، وعزاه : "ال، ق9/415وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .، أيضاً إىل أيب نعيم وابن عساكر باإلسناد السابق450، 1/449السيوطي يف اخلصائص 

) من حشرج بن عبد اهللا: أي(مسعه زيد بن احلريش منه : "وَعقَّب الذهيب على احلاكم بقوله
  .نومل يبّني من مها اجملهوال. اهـ". وإسناده فيه جمهوالن

ال : حشرج بن عائذ بن عمرو املزين، قال عنه أبو حامت الزاري: اجملهول األّول، هو: قلت
  ).296، 3/295اجلرح والتديل : ر. (يعرف

اجلرح : ر. (ال يعرف: عبد اهللا بن حشرج بن عائذ، قال عنه أبو حامت الزاري: هو: والثاين
  ).5/40والتعديل 
: هللا عنه، والد نائل بن قيس الشامي، ويقال لهقيس بن زيد بن حباب اجلذامي رضي ا 4

قيس األغر، ذكره ابن السكن والبخاري وابن حبان والبغوي يف الصحابة، ووقع البن أيب حامت أن 
كان سيدًا عقد : "وقال. قيس اجلذامي ليست له صحبة، وقد ذكره ابن سعد يف طبقة أهل الفتح

، التجريد 7/98اجلرح والتعديل : ر". (وفد عليهله النّيب صلى اهللا عليه وسلم على قومه ملا 
  ).2/130، التقريب 253، 5/252، اإلصابة 2/26

  .143مل خيرجه السيوطي يف املناهل ص  5
أخرجه ابن منده وأبو علّي : "، يف سياق طويل، وقال5/252ذكر احلافظ يف اإلصابة : قلت

ري بن حوصاء احلافظ عن منصور بن ابن السكن باختصار كالمها من طريق أيب احلسن أمحد بن عم
الوليد بن سلمة بن حيىي عن الطفيل بن قيس بن اجلذامي عن أبيه أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا 

  .وسكت احلافظ عن اخلرب ومل يتكلم فيه. بتصرف. احلديث..." عليه وسلم
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  ، ومسح على وجه رجل من1وكذلك فعل بعمرو بن ثعلبة اجلهين 



بن ملحانربيق حىت كان ينظر  3، وكان لوجه قتادة2املسلمني فكان ال يزال على وجهه نور 
  .4عليه وسلم مسح بيده على وجهه يف وجهه كما ينظر يف املرآة ألنه صلى اهللا

  بن حذمي وبرك عليه، 5ووضع يده عليه السالم على رأس حنظلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، من طريق أيب الوضاح بن سلمة اجلهين عن أبيه عن 6/216أخرجه البيهقي يف الدالئل  1
  .عمرو بن ثعلبة اجلهين

قال : "، قال)4/288اإلصابة : ر. (هين مث الزهريوذكره احلافظ يف ترمجة عمرو بن ثعلبة اجل
له صحبة، وروى البغوي وابن السكن وابن منده من طريق الوضاح بن سلمة اجلهين عن : السكن

لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيالة فأسلمت، فمسح على : أبيه عن عمرو بن ثعلبة قال
ال يعرف إّال من : وقال ابن منده. ابت منه شعرةوجهي فمات عمرو بن ثعلبة من مائة سنة وما ش

. ويف إسناده من ال يعرف وقد خلطه ابن منده بالذي قبله فوهم: قال ابن حجر. هذا الوجه
  .اهـ". يقصد عمرو بن ثعلبة ابن وهب األنصاري(

: وقال الدجلي. هذا اآلخر ال أعرفه: قال احلليب: "3/146قال القاري يف شرحه للشفا  2
زمية بن سواء بن احلارث، إذ روى ابن سعد عن وجه السعدي أنه صلى اهللا عليه وسلم مسح لعله خ

  .اهـ". فصارت له غرة بيضاء
أخرج املدائين عن رجاله أن أسيد بن أيب إناس مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت

. ضًا ابن عساكروجهه وألقى يده على صدره، فكان أسيد يدخل البيت املظلم فيضيء، وأخرجه أي
  ).، للسيوطي2/142اخلصائص : ر(

له صحبة يعد يف : قتادة بن ملحان القيسي رضي اهللا عنه، قال البخاري وابن حبان 3
  ).5/229، اإلصابة 7/132اجلرح والتعديل : ر. (البصريني، له حديثان

 ، عن6/217، وعنه البيهقي يف الدالئل 81، 5/28أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  4
عارم وحيىي بن معني وهرمي بن عبد األعلى كلهم عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيب العالء بن 

: كنت عند قتادة بن ملحان حني حضر، فمر رجل يف أقصى الدار، قال: عمري احلريري، قال
وكان رسول اهللا صلى : قال. وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان: فأبصرته يف وجه قتادة، قال

  .اهـ". هللا عليه وسلم مسح على وجهها
وهو كما ". رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: "، وقال9/322ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .اهـ. قال اهليثم



، وعزاه البن شاهني من طريق سليمان اليتمي عن حيان 5/229وذكره احلافظ يف اإلصابة 
  .، فذكره:....بن عمرو قال

نيفة التميمي رضي اهللا عنه، ويقال األسدي واملالكي، له وألبيه حنظلة بن حذمي بن ح 5
  ).43، 2/42، اإلصابة 3/239اجلرح والتعديل : ر. (له ثالثة أحاديث. وجده صحبة
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فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه وبالشاة قد ورم ضرعها فيضعه على موضع كف  

  .1رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيذهب الورم وجيد الشفاء
بنت أم سلمة مباء، فما يعرف كان يف وجه امرأة من  2زينب) أ/2/163/ (ونضح وجه  

  .3اجلمال ما يف وجهها
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 6/214، يف سياق طويل، والبيهقي يف الدالئل 5/67أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  1
مسعت جدي حنظلة : خمتصراً كالمها من طريق الذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذمي بن حنيفة، قال

  .، وذكر احلديث...حيّدث أيب وأعمامه
رواه : مث قال). 2/43اإلصابة : ر. (ترمجة حنظلة بن حذميونقله احلافظ عن اإلمام أمحد يف 

احلسن بن سفيان يف مسنده من وجه آخر عن الذيال، ورواه الطرباين بطوله منقطعاً، ورواه أبو يعلى 
. اهـ. من هذا الوجه وليس بتمامه، وكذا رواه يعقوب بن سفيان واملنجنيقي يف مسنده وغريمها

  .ملخصاً 
رواه الطرباين يف األوسط والكبري بنحوه : "، وقال9/411مع الزوائد وذكره اهليثمي يف جم

  ".وأمحد يف حديث طويل ورجال أمحد ثقات
زينب بنت أيب سلمة عبد اهللا بن عبد األسد املخزومية رضي اهللا عنها ربيبة رسول اهللا صلى  2

فغريه ) برة(ن امسها ولدت بأرض احلبشة، وكا: اهللا عليه وسلم، أمها أم سلمة بنت أيب أمية، يقال
النّيب صلى اهللا عليه وسلم، تزوجها عبد اهللا بن زمعة األسدي، وكانت من فقهاء املدينة، وذكرها 



. ابن سعد فيمن مل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئًا وروى عن أزواجه، وهلا سبعة أحاديث
  ).8/96، اإلصابة 1856- 4/1854االستيعاب : ر(

، بدون إسناد، وذكره احلافظ يف اإلصابة 4/1855لرب يف االستيعاب ذكره ابن عبد ا 3
وروينا يف القطعيات من طريق عطاف بن خالد عن آمنة عن زينب بنت أيب : "، قال8/96

ادخلي عليه، فإذا : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل يغتسل تقول أمي: سلمة، قال
فرأيت زينب وهي عجوز كبرية ما نقص : رجعي، قالتا: دخلت نضح يف وجهي من املاء ويقول

فلم يزل ماء الشباب يف وجهها حىت كربت  - ويف رواية ذكرها أبو عمر  - من وجهها شيء 
  .اهـ". وعمرت

  ".رواه الطرباين وأم عطاف مل أعرفها:"،وقال9/262وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد
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، وفعل ذلك جبماعة من اجملانني واملرضى 1ومسح على رأس صيب به عاهة فربأ واستوى شعره 
  .فشفوا وصحوا

ل متنبئًا على حمّمد رسول اهللا وعند هذه اآلية صح قول أشعيا النيب حيث يقو : قال املؤلِّف 
روح الّرّب علّي من أجل هذا مسحين وأرسلين، ألنذر العميان بالنظر : "صلى اهللا عليه وسلم

فقد أنذر العميان وأطلق األسارى من أيدي ملوك . 2"واملأسورين بالتخلية، وأبّشر بالسنة املقبولة
تاوة واخلراج، وبشر بالسنة املقبولة صلى مثل كسرى وغريه، وكانت العرب يف أسارهم يؤدون هلم األ

  .اهللا عليه وسلم، وأطلق اجملانني من أيدي الشياطني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا اللفظ إّال أن أبا نعيم روى : "3/147قال القاري يف شرحه للشفا  1 ال يعرف من رواه 
ابن له جمنون فمسح وجهه ودعا له، فلم عن الوازع أنه انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب

يكن يف الوفد أحد بعد دعوته له أعقل منه، وروى مثله يف خرب املهلب بن قَبالة، وروى ُهْلب بن 
هو املهلب بن : هو الصواب ولعلهما قصتان لرجلني، وقال الطربي: قـَُناَفة كذا ذكره أبو عمر، وقيل



ى اهللا عليه وسلم وهو أقرع فمسح على رأسه فنبت يزيد بن عدي الطائي، وفد على رسول اهللا صل
  .اهـ". شعره فسمي اهللب

" احلديث... أخرجه أبو نعيم عن الوازع إنه انطلق إىل: "144وقال السيوطي يف املناهل ص 
  .اهـ

اهللب الطائي، فقد : املناسب لسياق الكالم أن يكون املراد بقصة احلديث املذكور هو: قلت
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن دريد: ، يف ترمجته، فقال6/291صابة ذكره احلافظ يف اإل

الكثري الشعر، واهلُلب، وهو يزيد : رجل أقرع فمسح على رأسه فنبت شعره فسمي اهللب، واألهلب
  :ويقول الشاعر: ابن قـَُناَفة، وقال ابن الكليب

  كان وما يف رأسه شعرة فأصبح األقرع وايف الكشري
  .2، 61/1شعيا سفر أ 2

  اجمللد الثاين
                                    

812  |902  
=========================================  

  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
وأتاه رجل به أَْدَرة فأمره عليه السالم أن ينضحها مباء من عني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  
  .1لم ميج فيها، فذهب الرجل وفعل ذلك فشفي من إدرتهوس

اذهب إىل عني  : هذا أعجب من قول املسيح لنعمان األبرص - عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف  
، وألطف من قول موسى ألخته مرمي وقد 2سبع مرات فربئ) ب/2/163/ (كذا وانغمس فيها 

  .3عوفيت حىت. اخرجي عن عسكرنا وابعدي عنه سبعة أيام: تربصت
  .النَّزيف 4وأعظم من آية اإلجنيل اليت حكوها يف صاحبة 
مل يؤت الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم بأحد به جنون فصك يف صدره إالّ : قال 5وعن طاوس 

  .6ذهب اجلنون عنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: 3/148، وقال القاري يف شرحه للشفا )144املناهل ص : ر. (مل خيرجه السيوطي 1
هذا احلديث مل : 3/148ال أعلم من رواه، وقال اخلفاجي يف نسيم الرياض : قال الدجلي"

  .اهـ". خيرجوه



أن رجًال أتاه وبه أدرة، : "فيه احلديث): أدر(، يف مادة 1/31قال ابن األثري يف النهاية : قلت
  ".به فذهبت عنه انتضح: أئِت بُعس، فحسا منه مث جمه فيه وقال: فقال صلى اهللا عليه وسلم

ُ اَألَدر : يقال. نفخة يف اخليصة: - بالضم  - األُدرة   - بفتح اهلمزة والدال  - رجل أدر بـَنيِّ
  .اهـ". وهي اليت يسميها الناس القيلة

، عن الواقدي عن ُأَيب بن عباس بن سهل بن سعد 1/505وأخرج ابن سعد يف الطبقات 
اهللا عليه وسلم فيهم أبو أسيد وأبو محيد وأبو مست عدة من أصحاب النيب صلى : "عن أبيه، قال

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بئر بضاعة فتوضأ يف الدلو ورده يف : سهل بن سعد، يقولون
: البئر ومج يف الدلو مرة أخرى وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض املريض يف عهد يقول

  .اهـ". عقال اغسلوه من ماء بضاعة، فيغسل فكأمنا حّل من
  .27- 5/20سفر امللوك الثاين  2
  .15- 12/1سفر العدد  3
  .56- 8/40، لوقا 43- 5/21، مرقس 26- 9/18مىت  4
امسه ذكوان، وطاووس : طاووس بن كيسان اخلوالين اهلمداين بالوالء، أبو عبد الرمحن، يقال 5

ته باليمن، مات سنة لقب، من أكابر التابعني، ثقة فقيه، فاضل، أصله من الفرس ومولده ونشأ
  ).3/224، اإلعالم 5/8، التهذيب 5/38سري أعالم النبالء : ر. (بعد ذلك: وقيل. هـ106
كذا : "3/148، وقال القاري يف شرحه )144املناهل ص : ر. (مل خيرجه السيوطي 6

وبنحو ذلك ذكره اخلفاجي يف . اهـ". وقفه املصنف على طاوس، ومل يعلم من رواه من املخرجني
  .3/148يم الرياض نس
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  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
هذا ألطف مما فعل املسيح إذ ما خرج اجلين من الصيب الذي كلمه أبوه فيه حىت : قال املؤلِّف 

، وهذا طاوس خيرب أنه مبجرد مّس رسول اهللا صلى اهللا عليه 2أن ميوت 1ع الصيب ولبطه وكادصر 
  .وسلم صدر اجملنون فيذهب جنونه



ا وجوه الكفار وقال  ". شاهت الوجوه: "وأخذ عليه السالم قبضة من تراب يوم حنني ورمى 
زموا ميسحون الرتاب عن أعينهم   .3وا

ان وقلة احلفظ فأمره ببسط ثوبه والنيب حيّدث فلما حّدثه َضمَّ وشكى إليه أبو هريرة النسي 
  .4فما نسيت شيئاً مسعته بعد: الثوب إىل صدره، قال أبو هريرة

/ بن عبد اهللا ال يثبت على اخليل فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  5وكان جرير 
  .6صدره ودعا له فكان أثبت العرب وأفرسهم) أ/2/164(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كان: يف م 1
  .43- 9/37، لوقا 29- 9/14، مرقس 21- 17/14مىت  2
، عن العباس بن عبد 139- 5/137، والبيهقي يف الدالئل 3/1389أخرجه مسلم  3

، عن 5/140، والبيهقي 3/1402املطلب رضي اهللا عنه، يف سياق طويل، وأخرجه مسلم 
، عن أيب 5/143، والبيهقي 5/276أمحد يف املسند سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه، وأخرجه 

  .عبد الرمحن الفهري رضي اهللا عنه
  

ويف كتاب ). 1/215فتح الباري : ر). (42(أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب  4
، والرتمذي يف 1941- 4/1939، ومسلم )6/633فتح الباري : ر). (25(املناقب باب 

  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه5/642
فله من األحاديث مخسة . أمجع أهل احلديث على أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثاً : قلت

وقد  . آالف وثالمثائة وأربعة وسبعون حديثاً، بتكرار األسانيد، أما املتون فال تتجاوز ألفي حديث
ذه املعجزة العظيمة   ).7/301مقدمة مسند بقية بن خملد، اإلصابة : ر. (كان ذلك 

بن عبد اهللا بن جرب بن مالك البجلي رضي اهللا عنه، أبو عمر، الصحايب  جرير: هو 5
  .املشهور، له مائة حديث

، ومسلم )6/154فتح الباري : ر). (154(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد باب  6
، عن جرير 2/891، ويف فضائل الصحابة 4/362، وأمحد يف املسند 1926، 4/1925

  .رضي اهللا عنه
  اجمللد الثاين
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  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
بن زيد بن اخلطاب وكان دميمًا ودعا له فـََفرع الرجال  1ومسح رأس عبد الرمحن 

  .2متامًاوطُوالً 
  .طالعه على الغيوب، وإعالم اهللا له مبا يكون قبل كونهوِمن آياته عليه السالم ا - 54 
وهذه املعجزة من مجلة معجزاته معلومة لنا على القطع واصلة إلينا : "قال العلماء واألئمة 

ا واتفاق معانيها   ".بتواتر النقل لكثرة روا
إىل أن تقوم  قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقامًا فما ترك شيئًا يكون: "قال حذيفة 

أصحايب هؤالء أنه ليكون  3الساعة إّال حّدثنا به، حفظه َمْن حفظه، ونسيه َمْن نسَيه، وقد علم
  .4"مين الشيء، فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجهاً إذا غاب عنه مث إذا رآه عرفه

  ما أدري أنسَي أصحايب أم تناسوه، واهللا ما ترك 5]واهللاِ : "[مث قال حذيفة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب القرشي، أُمُّه لبابة األنصارية، ولد سنة مخس فيما قيل،وقال  1
َزوَّجه عمر ابنته فاطمة، وّاله يزيد .كان له عند موت النيب صلى اهللا عليه وسلم ست سنني:مصعب

  ).5/70اإلصابة:ر.(ومات يف والية عبداهللا بن الزبري.بن معاوية إمرة مّكة
حّدثين إبراهيم بن حمّمد بن عبد : قال الزبري: "، وقال5/70أورده احلافظ يف األصابة  2

ولد عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب فكان ألطف َمْن ُوِلد، فأخذه جده أبو لبابة يف : العزيز، قال
قة منه، فحنكه ما رأيت مولودًا أصغر خل: خرقة فأحضره عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

فما رؤي عبد الرمحن يف قوم إالّ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسح رأسه ودعا له بالربكة، قال
  ".فرعهم ُطوالً 
النهاية : ر. (أصغر املولودين وأدّقهم جسمًا وضعفاً : ، أي"أَْلَطُف َمْن ولد: "قوله: قلت

4/251.(  
  .علمه: يف م 3
، ومسلم )11/494فتح الباري : ر). (4(ر باب أخرجه البخاري يف كتاب القد 4

  .، عن حذيفة رضي اهللا عنه313، 6/312، والبيهقي يف الدالئل 4/2217
  .اإلضافة من سنن أيب داود 5
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  اإلهلية بالعزة احملمدية يف البشائر: الباب العاشر
الدنيا يبلغ من معه ثالمثائة  1رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قائد فتنة إىل أن تنقضي 

  ).ب/2/164. (/ (2فصاعداً إّال قد مسّاه لنا بامسه واسم أبيه وقبيلته
لسماء لقد تركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما حيرك طائر جناحيه يف ا: "وقال أبو ذرّ  

  .3"إالّ ذَكَّرنا منه علماً 
وقد خرج أهل الصحيح واألئمة ما أعلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه من 

  واليمن والشام 5وبيت املقدس 4الظهور على أعدائه وفتح مّكة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تقضي: يف م 1
راد أيب داود، وظاهر صنع املؤلِّف أنه احلديث من أف: "145قال السيوطي يف املناهل ص  2

وإمنا أخرجه منفصًال بسند آخر من طريق ابن قبيصة . تتمة احلديث األّول بإسناده، وليس كذلك
  .اهـ. بن ذؤيب عن أبيه عن حذيفة

،عن حمّمدبن حيىي بن فارس عن ابن أيب مرمي عن ابن فروخ عن 4/95أخرجه أبوداود:قلت
  .، فذكره...ة بن ذؤيب عن أبيه عن حذيفة رضي اهللا عنهأسامة بن زيد عن ابن لقبيص

يعرف :وقال عنه البخاري. عبد اهللا بن فروخ اخلراساين أو اليماين، صدوق يغلط: ويف إسناده
وفيه أسامة ). ، البن عدي4/199، والكامل 1/440، والتقريب5/311التهذيب:ر.(وينكر

  ).1/53التقريب : ر. (بن زيد الليثي، صدوق يهم
، من طريق األعمش عن منذر عن أشياخ 162، 5/153أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  3

  .، فذكره:...قال أبو ذرّ : من التيم قالوا
فقال النيب صلى  - : رواه أمحد والطرباين وزاد: "، قال8/266وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

ورجال الطرباين ). ار إّال وقد بّني لكمما بقي شيء يُقرِّب من اجلنة ويباعد من الن: (اهللا عليه وسلم
  .اهـ". رجال الصحيح، غري حمّمد بن عبد اهللا بن يزيد املقري وهو ثقة، ويف إسناد أمحد من مل يسم



رواه الطرباين ورجاله : "مث ذكر اهليثمي للحديث شاهدًا عن أيب الّدرداء رضي اهللا عنه، وقال
  .اهـ". رجال الصحيح

أخرجه أمحد والطرباين بسندصحيح، وأخرجه أبويعلى : "145هل صوقال السيوطي يف املنا
  ).2/184اخلصائص:ر. (اهـ".والطرباين وابن منيع عن أيب الدرداء أيضاً 

، ويف كتاب )7/452فتح الباري : ر). (35(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  4
، والبيهقي 1413- 3/1411، ومسلم )8/583فتح الباري : ر. (التفسري، تفسري سورة الفتح

، عن عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن مسعود وسهل بن حنيف 160- 4/154يف الدالئل 
  .- رضي اهللا عنهم  - وغريهم 
، والبيهقي يف )6/277فتح الباري : ر). (5(أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية باب  5

  .، عن عوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه6/321الدالئل 
  اجمللد الثاين
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وأّن املدينة . 3إىل مّكة ال ختاف إّال اهللا 2وظهور األمن حىت تظعن املرأة من احلرية. 1واليمن
، وأخربهم مبا يفتح اهللا على يدي أمته من الدنيا 5ّي فيغد يومهوتفتح خيرب على يد عل. 4َسُتغزى

ا   .6وما يؤتون من زهر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم )4/90فتح الباري : ر).(5(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل املدينة باب 1
  .هللا عنه،عن سفيان بن أيب زهريالنمريي رضي ا6/320،والبيهقي يف الدالئل2/1008،1009

، 105املعامل األثرية يف السنة والسرية ص : ر. (مدينة بني النجف والكوفة بالعراق: احلرية 2
  ).حمّمد شراب

، وأمحد يف )6/610فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  3
، كالمها يف الدالئل عن 6/323، والبيهقي 541، وأبو نعيم ص 278، 4/257املسند 

  .عدي بن حامت رضي اهللا عنه يف سياق طويل



، ومسلم )4/89فتح الباري : ر). (5(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل املدينة، باب  4
2/1010.  

: أخرجه الشيخان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، بلفظ: "146وقال السيوطي يف املناهل ص 
هذا األمر مل يقع بعد كما ): تنبيه". (ترتكون املدينة على خري ما كانت ال يغشاها إّال العوايف"

اختاره النووي وغريه أن ذلك إمنا يقع قرب الساعة، وزعم املصنف يف شرح مسلم أنه وقع، فلذا 
  .اهـ". ذكره فيما أخربه به فوقع كما أخرب

، 3/1441، ومسلم )7/476فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري يف كتاب املغازي 5
، عن سلمة بن األكوع وسهل بن 211- 4/205يف الدالئل ، والبيهقي 1872، 4/1871

  .- رضي اهللا عنهم  - سعد 
، 4/2098، ومسلم )6/257فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية، باب 6

. ، عن عمرو بن عوف رضي اهللا عنه6/319، والبيهقي يف الدالئل 4/137وأمحد يف املسند 
فأبشروا وأملوا ما يسركم، فواهللا ما أخشى عليكم الفقر، : "وسلم وفيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

ولكين أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتلهيكم كما 
  ".َأْهلَتـُْهم

، 729، 2/728، ومسلم )3/327فتح الباري : ر. (وأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة
إن مما أخاف عليكم من : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن ر 

  .احلديث...". بعدي ما يفتح على عليكم من زهرة الدنيا وزينتها
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ويغدو أحدهم يف حلة ويروح يف . 2وأنه ستكون هلأمناط. 1وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر 
م كما تسرت الكعبة م سيمشون . 3أخرى وتوضع بني يديه صحفة وترفع أخرى ويسرتون بيو وأ

ويقاتلهم الرتك واخلزر .5وختدمهم بنات فارس والروم ويقاتلهم الرتك واخلزر والروم 4املطيطاء
  .6روموال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، ومسلم )6/625فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  1
، 543، وأبو نعيم يف الدالئل ص 2/233، وأمحد يف املسند 4/431، والرتمذي 4/2237

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا : ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال6/324والبيهقي يف الدالئل 
إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفس حمّمد : "وسلم

  ".بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا
  ).5/119النهاية : ر. (منط: نوع من البسط له َمخْل رقيق، واحدها: هي: األمناط 2

، ومسلم )6/629فتح الباري  :ر). (25(واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب 
: ، عن جابر رضي اهللا عنه، قال320، 6/219، والبيهقي يف الدالئل 1651، 3/1650

؟ فقال: ، قلت"هل لك من أمناط؟: "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يا رسول اهللا وأىنَّ
ا ستكون لكم أمناط"   .احلديث...". إ

،  6/524،والبيهقي يف الدالئل3/15واحلاكم،4/487أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 3
كلهم من طريق داود بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود الدؤيل عن طلحة البصري رضي اهللا 

  .، فذكره يف سياق طويل:...عنه، قال
صحيح مسعه مجاعة : "وقال الذهيب". هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم

  ".من داود
طَْيطَ  4

ُ
: َمَطْوت وَمَطْطُت، مبعىن: مشية فيها تبخرت وَمدُّ اليدين، يقال: - باملّد والقصر  - اء امل
  ).4/340النهاية : ر. (وهي من املصغرات اليت مل يستعمل هلا مكرب. مددت
، والبيهقي يف الدالئل 4/162، والعقيلي يف الضعفاء 4/456أخرجه الرتمذي  5

عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر رضي اهللا عنه،  ، كلهم من طريق موسى بن عبيده5/525
وقد رواه أبو معاوية عن حيىي ابن سعيد ". هذا حديث غريب: "قال الرتمذي. ، احلديث:...قال

. األنصاري عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه
ذا الطريق أبو نعيم يف الدالئل ص( وال يعرف حلديث أيب معاوية عن حيىي بن ). 539 وأخرجه 

سعيد أصل، إمنا املعروف حديث موسى بن عبيدة، وقد روى مالك بن أنس هذا احلديث عن حيىي 
  .اهـ". بن سعيد مرسًال ومل يذكر فيه عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر

مع الزوائد له شاهد من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، ذكره اهليثمي يف جم: قلت
  ".رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن: "، وقال10/140



، ومسلم )6/604فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  6
، وأبو نعيم يف 4/430، والرتمذي 2/233، واإلمام أمحد يف مسنده 2234، 4/2233

  .هريرة رضي اهللا عنه، عن أيب 6/236، والبيهقي يف الدالئل 543الدالئل ص 
  اجمللد الثاين

                                    
818  |902  

=========================================  
  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر

وذهاب قيصر حىت ال . حىت ال كسرى وال فارس بعده 1وأخربهم بذهاب كسرى وفارس 
  .2قيصر بعده

  .3أخربهم أن الروم ذوات قرون إىل آخر الدهرو  
،وقبض العلم وظهور الفنت 4فاألمثل من الناس) أ/2/165/ (وأخربهم بذهاب األمثل  
ا وسيبلغ ملك أمته ما زوي له : "وقال. 5واهلرج إنه زويت له األرض فأري مشارقها ومغار
  .6"منها

من املشارق إىل املغارب كما ترى،  - صلوات اهللا عليه وسالمه  - فلهذا امتدت مملكة أمته  
  .حىت بلغت من أقصى اهلند إىل حبر طنجة حيث ال عمارة وراءه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه احلارث بن أيب : "2/193، ويف اخلصائص 148قال السيوطي يف املناهل ص  1

بعد هذا، والروم ذوات القرون  فارس نطحة أو نطحتان مث ال فارس : "سلمة عن ابن ُحمَْرييز مرفوعاً 
  ".كلما هلك قرن خلفه قرن

  ).1/449التهذيب : ر. (اخلرب مرسل، فإن عبد اهللا بن حمرييز اجلمحي ثقة من الثالثة: قلت
  ).1: (التعليق رقم). 818: ص: ر. (تقدم خترجيه 2
مسعت : ، بنحوه عن املستورد القرشي رضي اهللا عنه، عنه قال4/2222أخرجه مسلم  3

  ".تقوم الساعة والروم أكثر الناس: "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولر 
مجع قرن، وهم  - بالتعريف  - ذات القرون : "3/156قال اخلفاجي يف نسيم الرياض 

م : وقيل. كلما مضى قرن خلفه قرن وقوم ميلك ملكهم منهم: اجلماعة يف عصر واحد، أي املراد 
ا ا لإلشارة إىل طول مهمهم قرون شعورهم اليت كانوا يطولو   .اهـ". ويعرفون 



، وأمحد يف )7/444فتح الباري : ر). (37(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  4
  .، عن مرداس األسلمي رضي اهللا عنه4/193املسند 
، ومسلم )13/13فتح الباري : ر. (25، 5أخرجه البخاري يف كتاب الفنت  5

 - ، عن أيب هريرة وابن مسعود وأيب موسى 4/424، والرتمذي 2232، 2231، 4/2057
  .- رضي اهللا عنهم 

  ).730، 729: ص: ر. (تقدم خترجيه 6
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ال تزال طائفة من أّميت ظاهرة على احلّق ال يضّرهم من ناوأهم حىت يأيت : "سالموقال عليه ال 
  .1"بيت املقدس: قال. يا رسول اهللا وأين هم يومئٍذ؟: فقيل. أمر اهللا وهم كذلك

  .3واّختاذهم مال اهللا دوالً  2وأخرب عليه السالم مبلك بين أمية 
  وأخرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، عن املغربة )6/632فتح الباري : ر). (28(لبخاري يف كتاب املناقب، باب أخرجه ا 1
وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ". وهم بالشام: "ابن شعبة ومعاوية رضي اهللا تعاىل عنهما، قال معاذ

رواه : "، و قال7/290، عن معاوية رضي اهللا عنه، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 4/369
لطرباين وأبو عبد اهللا الشامي ذكره ابن أيب حامت ومل جيرحه أحد، وبقية رجاله رجال أمحد والبزار وا

  ".الصحيح
  .، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه5/269وأخرجه بنحوه عبد اهللا بن أمحد يف مسنده 

رواه عبد اهللا وجادة عن خّط أبيه والطرباين : "، وقال7/291وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".اتورجاله ثق

  ".أخرجه الطراين وعبداهللا بن أمحدوسنده صحيح:"150وقال السيوطي يف املناهل ص
، وعنه البيهقي يف الدالئل 171، 3/170، واحلاكم 5/414أخرجه الرتمذي  2

، كلهم من طريق القاسم بن الفضل احلداين عن يوسف بن سعد، ويقال له 510، 6/509



، فذكره بنحوه ... احلسن بن علي بعد ما بايع معاويةقام رجل إىل: يوسف بن مازن الراسيب، قال
  .يف سياق طويل

هذا حديث غريب ال نعرفه إّال من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، : "قال الرتمذي
  .ملخصاً . اهـ". وهو ثقة، ويوسف بن سعد رجل جمهول

قيس أيضًا وما وروي عن يوسف بن : وقال. ووافقه الذهيب". إسناده صحيح: "وقال احلاكم
  .اهـ".والقاسم وثّقوه،روه أبو داود والتبوذكي.علمت أن أحداً تكلم فيه

: ر. (هو يوسف بن مازن، ثقة، من الثالثة: يوسف بن سعد اجلمحي البصري، ويقال: قلت
  ).2/380التهذيب 
، والبيهقي يف الدالئل 4/480، واحلاكم 3/80أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  3

  .، فذكره:...من طريق جرير عن األعمش عن عطية عن أيب سعيد اخلدري، قال ، كلهم6/507
  .4/480وتابع األعمش عليه مطرف بن طريف عن عطية به أخرجه احلاكم 

فإن عطية بن سعد جنادة العويف، صدوق خيطئ كثرياً، كان شيعياً . إسناده ضعيف: قلت
ا منها لكن له). 2/24، التقريب 7/200التهذيب : ر. (مدّلساً  حديث أيب : شواهد يتقوى 

  .صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب: ، وقال4/480أخرجه احلاكم : ذرٍّ رضي اهللا عنه
، أخرجها البيهقي يف  - رضي اهللا عنهم  - حديث أيب هريرة ومعاوية وابن عباس : ومنها

  .6/507الدالئل 
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  .2وملكهم أضعاف ما ملكوا 1خبروج بين العباس بالريات السود 
  .3وأخرب عليه السالم خبروج املهدي 
  .4وأخربنا مبا ينال أهل بيته رضوان اهللا عليهم أمجعني 

  بن وأخرب بقتل عليّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، والبيهقي 4/463، واحلاكم )334ضعيف سنن ابن ماجه ص : ر. (أخرجه ابن ماجه 1
، كلهم يف طريق سفيان الثوري عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب أمساء 6/515يف الدالئل 

مث تطلع الرايات السود من : "- وفيه  - . ، فذكره:...قال. الرحيب عن ثوبان رضي اهللا عنه، مرفوعاً 
  .احلديث" ،...املشرق

. يف إسناده أبو قالبة، وعبد اهللا بن زيد اجلرمي، ثقة يف نفسه إّال أنه مدلس، وقد عنعن: قلت
، 1/119األحاديث الضعيفة : ر. (ضعيف منكر: وقال الشيخ األلباين). 1/417التقريب (

85.(  
ق عبد العزيز بن بّكار بن عبد العزيز بن أيب ، من طري3/5أخرجه العقيلي يف الضعفاء  2

يلي ولد العباس : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بكرة عن أبيه عن جده عن أيب بكر، قال
عبد العزيز بكار البكراوي فحديثه غري : وفيه". من كّل يوم يليه بنو أمية يومني ولكل شهر شهرين

  .حديثه باطل :2/624حمفوظ، وقال الذهيب يف امليزان 
األحاديث الواردة يف املهدي وردت من طرق كثرية جّدًا صحيحة وحسنة، أخرجها  3

، 109- 4/106، وأبو داود 439، 4/438فقد أخرجها الرتمذي . أصحاب السنن وغريهم
، وابن 3/21، وأمحد يف املسند )2/389صحيح ابن ماجه : ر. (وابن ماجه يف كتاب الفنت

- 6/514، والبيهقي يف الدالئل 464- 4/463، واحلاكم )463املوارد ص : ر. (حبان
 - ، عن أيب هريرة وابن مسعود وأيب سعيد اخلدري وعلّي وجابر بن مسرة وأم سلمة وعائشة 516

الرّد على من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة : (راجع للتوسع كتاب. - رضي اهللا عنهم أمجعني 
  ). املهدي املنتظر للشيخ عبد احملسن العباديف املهدي وعقيدة أهل السنة واألثر يف

...". وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم: "، كاآليت1/657ورد النص يف الشفا  4
  .إنه حديث موضوع: ، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، وقال الذهيب4/464أخرجه احلاكم 

حديث صحيح : "قالعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، و  4/486وأخرجه احلاكم أيضًا 
وكيف؟ وإمساعيل بن رافع مرتوك، مث مل يصح . ال واهللا: "فقال. وخالفه الذهيب". اإلسناد ومل خيرجاه

  ".السند إليه
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  .1أيب طالب رضوان اهللا عليه، وأن أشقى الناس الذي خيضب حليته الكرمية من رأسه 
وأن اهللا سيلبسه قميصًا وأن . 2"يقتل عثمان وهو يقرأ باملصحف: "وقال عليه السالم 
للَُّه َفَسَيْكِفيَكُهُم ا{: على قوله تعاىل"، وأنه سيقطر دمه 3يريدون خلعه) ب/2/165/(املنافقني

  .4]137:من اآلية: البقرة[}َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، واحلاكم 2/687، ويف فضائل الصحابة 4/263أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  1
، كلهم من طريق حمّمد بن إسحاق عن يزيد 552، وأبو نعيم يف الدالئل ص 141، 3/140

حملاريب عن حمّمد بن كعب القرظي عن حمّمد بن خيثم عن عمار بن ياسر بن حمّمد بن خيثمم ا
". صحيح على شرط مسلم: "قال احلاكم. ، فذكر حنوه يف سياق طويل:...رضي اهللا عنه، قال

  .ووافقه الذهيب
رواه أمحد والطرباين والبزار باختصار ورجال : "، وقال9/139وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ".ون، إّال أن التابعي مل يسمع من عماراجلميع موثق
إنه إسناد متصل، ألن : "9/148إسناده حسن متصل، فقد قال احلافظ يف التهذيب : قلت

حمّمد بن خيثم ولد يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فما املانع من مساعه من عمار؟ وعند ابن 
حمّمد بن كعب من ابن خيثم منده من طريق حمّمد بن سلمة عن ابن إسحاق التصريح بسماع 

  .اهـ. ومساع يزيد من حمّمد بن كعب
حمّمد بن خيثم أبو يزيد احملاريب روى عن : "7/246وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 
  .اهـ". عمار بن ياسر، ورى عنه حمّمد بن كعب

، 1/102وله شاهد من حديث فضالة بن أيب فاضلة األنصاري، أخرجه اإلمام أمحد 
رواه البزار : "، وقال9/140وذكره اهليثمي جممع الزوائد . ، بنحوه6/438لبيهقي يف الدالئل وا

  .اهـ". وأمحد بنحوه ورجاله موثقون
أخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقتل عثمان شهيدًا أخرجه البخاري يف كتاب املناقب  2
فتح الباري : ر. (ىل عنهماعن أيب موسى األشعري وعن أنس بن مالك رضي اهللا تعا) 7(باب 

  .، عن أيب موسى األشعري4/1864، ومسلم )7/53
أخرجه الشيخان عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه "، 51وقال السيوطي يف املناهل ص 

  ".وهو يقرأ باملصحف: يقصد قوله(بدون آخره 



، ويف فضائل الصحابة 149، 114، 86، 6/75أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  3
، وابن أيب 5/587، والرتمذي )، لأللباين1/25صحيح ابن ماجه : ر(، وابن ماجه، 1/453

: ، قال الرتمذي - رضي اهللا عنهما  - ، من طرق عن عائشة 560، و2/559عاصم يف السنة 
  .صحيح على شرط مسلم: وقال األلباين يف ظالل اجلنة. حسن غريب
أخرجه البيهقي يف الدالئل  -  رضي اهللا عنهما - له شاهد من حديث ابن عمر : قلت

6/392 ،393.  
: ، عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما، وتعقبه الذهيب بقوله3/103أخرجه احلاكم  4

  .كذب حبت، ويف اإلسناد أمحد بن عبد احلميد اجلعفي، وهو املتهم به
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  .1"إن الفنت ال تظهر ما دام عمر حّياً : "وقال عليه السالم 
  .2وأخرب عليه السالم بقتال الزبري لعليّ  
لك  ويل للناس منك وويل: "وقال لعبد اهللا بن الزبري. 4تقتله الفئة الباغية 3وأخرب أن عماراً  

  .5"من الناس
  .7فقتلنفسه". إنه ملن أهل النار: "وقد أبلى مع املسلمني 6وقال يف قزمان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم )13/48فتح الباري : ر). (17(أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب  1

  .، عن حذيفة رضي اهللا عنه387، 6/386، والبيهقي يف الدالئل 4/2218
، وابن اجلوزي يف العلل 6/415، وعنه البيهقي يف الدالئل 3/367ه احلاكم أخرج 2

مسعت علّياً : "قال. ، من طريق عبد امللك بن مسلم الرقاشي عن أيب جروة املازين2/364املتناهية 
نشدتك اهللا يا زبري، أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إّنك : والزبري، وعلّي يقول له

  ".بلى ولكن نسيت:  وأنت ظامل، قالتقاتلين
  ".هذا حديث ال يصح: قال ابن اجلوزي. غريب: "، وقال6/242ونقله ابن كثري يف البداية 

  ).1/523التقريب : ر. (عبد امللك الرقاشي، لني احلديث: قلت



  .له اثنان وستون حديثاً . عمار بن ياسر العنسي رضي اهللا عنه، الصحايب املعروف: هو 3
، ومسلم )1/541فتح الباري : ر). (63(ه البخاري يف كتاب الصالة، باب أخرج 4

، 5/628، والرتمذي 4/319، 164، 2/161، وأمحد يف مسنده 2236، 4/2235
  .، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه421، 6/420والبيهقي يف الدالئل 

يد بن القاسم عن ، من طريق موسى بن إمساعيل التبوذكي عن اهلن3/554أخرجه احلاكم  5
  .، فذكره يف سياق طويل...عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه أنه أتى

  .أيضاً إىل البزار وأبو يعلى والطرباين واحلاكم والبيهقي1/117وعزاه السيوطي يف اخلصائص
رواه الطرباين والبزار باختصار ورجال البزار : "، وقال8/273وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ".ال الصحيح غري هنيد بن القاسم وهو ثقةرج
، ومل يذكر فيه جرحًا وال تعديًال، ومل يرو 9/121هنيد بن القاسم ذكره ابن أيب حامت : قلت

رواه أبو :"،وقال3/366وذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء. عنه غري موسى بن إمساعيل التبوذكي
  .اهـ".يعلى يف مسنده وما علمت يف هنيد جرحاً 

ال ينبغي :قال الذهيب. قزمان بن احلرث، حليف بن ظفر، أبو العيذاق، مات كافراً يوم أحد 6
، اإلصابة 2/15التجريد : ر. (ما أقاتل على دين: قتل يوم أحد فقال. أن يذكر يف الصحابة

  ).7/472، فتح الباري 5/240
ومسلم ، )7/471فتح الباري : ر). (38(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  7

  .، عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه1/106
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آخركم موتًا يف : "بن جندب، وحذيفة 1وقال عليه السالم جلماعة فيهم أبو هريرة ومسرة 
  .3فيها 2فكان بعضهم يسأل بعضاً، فكان مسرة آخرهم موتاً هرم فاصطلى بالنار فاحرتق". النار

م أنه خرج ". سلوا زوجته فإين رأيت املالئكة تغسله: "الغسيل 4وقال يف حنظلة فأخرب
  :، قال أبو سعيد5للحرب جنباً أعجله احلال على الغسل



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مسرة بن جندب الغزاري رضي اهللا عنه، الصحايب املعروف، له مائة وثالثة وعشرون حديثاً  1
  .فاغرتف: يف م 2
،كالمها يف الدالئل من طريق محاد 6/459، والبيهقي555،556أخرجه أبو نعيم ص 3

  .ه، فذكر :..ابن سلمة عن علّي بن زيد عن أوس بن خالد عن أيب حمذورة رضي اهللا عنه، قال
رواه الطرباين، وأوس بن خالد مل يرد عنه غري : "، وقال8/293وذكر اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ".علّي بن زيد وفيهما كالم، وبقية رجاله رجال الصحيح
وعلّي بن زيد بن ). 1/85التقريب : ر. (أوس بن خالد احلجازي، أبو خالد، جمهول: قلت

  ).2/37يب التقر : ر. (جدعان التيمي البصري، الضعيف
، من طريق أيب نضرة عن أيب 6/458وله شاهد ال يّصح أخرجه البيهقي يف الدالئل 

  .، فذكره بنحوه...هريرة
  .اهـ"رواته ثقات إّال أن أبا نضرة العبدي مل يثبت له عن أيب هريرة مساع: "قال البيهقي

أليب نضرة  حديث غريب جدًا ومل يصح: "، وقال3/184وذكره الذهيب سري أعالم النبالء 
  .اهـ". مساع من أيب هريرة

أخرجه الطرباين والبيهقي من طريق عن أيب هريرة : "153وقال السيوطي يف املناهل ص 
موصولة ومنقطعة ومرسلة، وروى قضية احرتاقه بالغًا عن بعض أهل العلم، وأخرج ابن عساكر يف 

كاد يدفأ فأمر بقدر عظيمة فمألت تارخيه عن حمّمد بن سريين أن مسرة كان أصابه كراز، وكان ال ي
ماء وأوقد حتتها واّختذ فوقها جملسًا وكان يصل إليه خبارها فيدفئه فبينما هو كذلك إذ خسف به 

  .اهـ". فاحرتق
، منقطعًا عن أيب يزيد املدين بنحوه، وذكره ابن عبد الرب يف 7/50، 6/34وأخرج ابن سعد 

فهذا إن صّح، فهو : ، وقال3/158م النبالء ، والذهيب يف سري أعال654، 2/58االستيعاب 
  .اهـ". مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين نار الدنيا

حنظلة بن أيب عامر بن صيفي األنصاري األوسي، املعروف بغسيل املالئكة استشهد : هو 4
  ).1/142، التجريد 2/380االستيعاب : ر. (يف غزوة أحد رضي اهللا عنه

اإلصابة : ر. (، والسراج يف مسنده485، 484لدالئل ص أخرجه أبو نعيم يف ا 5
: ر. (، كلهم من طريق ابن إسحاق3/246، والبيهقي يف الدالئل 3/204، واحلاكم )2/45



حّدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن جّده رضي : قال). ، معلقاً 3/107السرية 
  .، فذكره:...اهللا عنه، قال

  .وسكت عنه الذهيب". حيح على شرط مسلم ومل خيرجاهص: "قال احلاكم
وله شاهد من حديث . وقد صرح ابن إسحاق بالسماع. إسناده صحيح ورجاله ثقات: قلت

رواه : "، وقال3/26ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد . ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما بنحوه
  ".الطرباين يف الكبري وإسناده حسن
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  .وجدنا رأسه يقطر ماء 
  .فها هي مل تعدهم. 1"اخلالفة يف قريش: "وقال عليه السالم 
  .4.5، واملختار3احلجاج :فكانا ومها. 2"يكون يف ثقيف كذاب ومبري: "وقال 
وأنذر عليه السالم .6فكانت) أ/2/166"./(إن فاطمة أّول أهل بيته حلوقًا به:"وقال 
  .7بالردة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، عن عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه، وذكره 4/185أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  1

  ".رواه أمحد والطرباين ورجاله ثقات": ، وقال4/195اهليثمي يف جممع الزوائد 
، صحيح 4/446سلسلة األحاديث الصحيحة : ر". (حديث صحيح: "وقال األلباين

  ).3342اجلامع ح 
، )13/114فتح الباري : ر. (وأخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب األمراء من قريش

قال رسول اهللا : قال، عن ابن عمر، 3/1452ومسلم يف كتاب اإلمارة باب اخلالفة يف قريش 
  ".ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان: "صلى اهللا عليه وسلم

  .اهلالك: من البوار. مهلك: أي: مبري 2
  ).562: ص: ر. (تقدمت ترمجته 3



املختار بن أيب عبيدة الثقفي الكذاب، أبو إسحاق، ولد عام اهلجرة، وليست له صحبة وال  4
. هـ61خرج على بين أمية سنة . الشعيب وغريه: ة حكاها عنه ثقات مثلرؤية وأخباره غري مرضي

، 3/538سري أعالم النبالء : ر. (هـ67وادعى النبوة وقتله مصعب بن الزبري بالكوفة سنة 
  ).8/70، األعالم 8/289، البداية 200- 6/198اإلصابة 
رضي اهللا ، عن أمساء 6/485، والبيهقي يف الدالئل 1972، 4/1971أخرجه مسلم  5

ا قالت للحجاج: "- وفيه  - عنها يف سياق طويل،  أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أ
  .فأما الكذاب املختار بن أيب عبيد، واملبري احلجاج ابن يوسف". أن يف ثقيف كذاباً ومبرياً "حّدثنا 
 ،)628، 6/627فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  6
  .، عن عائشة رضي اهللا عنه4/1905ومسلم 
  .، ساقطة)وأنذر عليه السالم بالردة: (يف م 7

، 1/82، ومسلم )12/85فتح الباري : ر). (9(وأخرجه البخاري يف كتاب احلدود باب 
، عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما 6/360، والبيهقي يف الدالئل 1/230وأمحد يف املسند 

  ".ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: "ليه وسلم أنه قالعن النيب صلى اهللا ع
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فكانت كذلك بوالية احلسن رضوان اهللا ". اً اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تصري ملك: "وقال 
  .1عليه

القرين ووصفه حبليته وأن له والدة وأنّه كان به برص فدعا اهللا فشفاه إالّ  2وأخرب بشأن أويس 
  .فكان كل ذلك صلوات اهللا على سّيدنا حمّمد وآله. 34]سيلقيانه[موضع الدرهم،وأن علّياً وعمر

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، واحلاكم 4/311، وأبو داود 4/436، والرتمذي 5/220أخرج أمحد يف املسند  1

، كلهم من طريق سعيد بن مجهان عن سفينة موىل 6/342، والبيهقي عنه يف الدالئل 3/145
اخلالفة ثالثون : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أمسك خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه سنتني، وخالفة : ، قال سفينة"ذلك امللكُ عامًا مث يكون بعد 



عمر رضي اهللا عنه عشر سنني، وخالفة عثمان رضي اهللا عنه اثين عشر سنة، وخالفة علّي رضي 
  .، وللفظ ألمحد" - رضي اهللا عنهم  - اهللا عنه ست سنني، 
يد بن مجهان وال نعرفه إّال من قد رواه غري واحد عن سع. وهذا حديث حسن: "قال الرتمذي

  ".حديث سعيد بن مجهان
وقال ). 1/292التقريب : ر. (سعيد بن مجهان األسلمي، صدوق له أفراد، من الرابعة: قلت

، 459: ، ح1/742سلسلة األحاديث الصحيحة : ر. (حديث صحيح: الشيخ األلباين
  ).3341: صحيح اجلامع الصغري ح

َرين املرادي اليماين، الزاهد املشهور، خري التابعني مطلقاً بشهادة أويس بن عامر بن َجْزء القَ  2
النّيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان قد أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكن منعه من 

  .هـ مع أصحاب علّي رضي اهللا عنه37القدوم بره بأمه، واستشهد بصفني عام 
، 1/118،واإلصابة1/386،والتهذيب4/19،سري أعالم النبالء6/161الطبقات:ر(
  ).6/202البداية 
  .والصواب ما أثبّته) سيلقياه(يف ص، م  3
، والبيهقي يف الدالئل 1/38، وأمحد يف املسند 1969، 4/1968أخرجه مسلم  4

  .، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف سياق طويل377- 6/375
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وأخرب عليه السالم أنه سيكون بعد ثالثون دّجاًال فيهم أربع نسوة وآخرهم الّدّجال  
  .وكلهم يكّذب على اهللا وعلى رسوله 1الكّذاب

م 2خري القرون: "وقال عليه السالم    .فكان األمر كذلك. 3احلديث...". قرين مث الذين يلو
  .4"ال يأيت زمان إّال والذي بعده شّر منه: "وقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيكون يف أمته ثالثون كّذابًا فيهم أربع نسوة، : "، كاآليت1/479ورد النص يف الشفا  1

  ".الّدّجال الكّذاب كلهم يكذب على اهللا ورسوله ثالثون دّجاًال كّذاباً، آخرهم: ويف حديث آخر



، فقد أخرجه "أنه سيكون يف أمته ثالثون كّذابًا فيهم أربع نسوة: "أما احلديث األّول: قلت
، عن حذيفة رضي اهللا عنه بنحوه، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 5/396اإلمام أمحد يف مسنده 

  ".لكبري واألوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيحرواه أمحد والطرباين يف ا: "، وقال7/335
أخرجه أمحد والطرباين والبزار بسند صحيح عن : "155وقال السيوطي يف املناهل ص 

  ".حذيفة
، فقد أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا ..."ثالثون دّجاًال كّذاباً : "أما احلديث اآلخر

، والرتمذي 4/2240، ومسلم )6/616الباري فتح : ر). (25(عنه يف كتاب املناقب باب 
  .، عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه6/480، والبيهقي يف الدالئل 4/432

  .، عن أيب هريرة وثوبان رضي اهللا تعاىل عنهما4/432وأخرجه الرتمذي 
مأخوذ من االقرتان، . مقدار التوسط يف أعمار أهل كّل زمان: أهل كّل زمان، وهو: القرن 2
أربعون سنة، : القرن: ملقدار الذي يقرتن فيه أهل ذلك الزمان يف أعمارهم وأحواهلم، وقيلوكأنه ا
النهاية : ر. (قرن، يقرن: هو مطلق من الزمان وهو مصدر: مائة، وقيل: مثانون، وقيل: وقيل
  ).500، املصباح املنري ص 4/51

، )259، 5/258فتح الباري : ر). (19(أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات باب  3
، عن عمران 6/552، والبيهقي يف الدالئل 4/433، والرتمذي 1964، 4/1962ومسلم 

  .بن حصني رضي اهللا عنه
، والرتمذي )13/19فتح الباري : ر). (6(أخرجه البخاري يف كتاب الفنت باب  4

  .، عن أنس رضي اهللا عنه4/426
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م 2والرافضة 1وأخرب عليه السالم بظهور القدرية  ْخَدج الذي  3واخلوارج ووصفهم بصفا
ُ
وامل

  .5، وأن سيمامهالتحليق4فيهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



إنه سيكون يف أميت : "اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال عن ابن عمر رضي 1
، قال 6/548، بنحوه، والبيهقي يف الدالئل 4/397، أخرجه الرتمذي ..."أقوام يكذبون بالقدر

القدرية : "حديث صحيح غريب، وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: "الرتمذي
  .حلديثا...". جموس هذه األمة

، وابن أيب 639، والاللكائي يف شرح أصول 1/85، واحلاكم 4/252أخرجه أبو داود 
صحيح على شرط السيخني، إن صّح مساع أيب حازم عن : "، وقال احلاكم149عاصم يف السنة 

رواه الطرباين يف : "، وقال7/208وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد . ووافقه الذهيب". ابن عمر
  ".زكريا بن منظور وثقه أمحد بن صاحل وغريه وضّعفه مجاعة األوسط وفيه

ا: "1/150وقال األلباين يف الظالل    ".حديث حسن، وبأن له طرقاً يتقوى 
: ر. (حديث جابر بن عبد اهللا أخرجه ابن ماجه، وحّسنه األلباين: له شواهد، منها: قلت

ومتفق يف معناه، أخرجه حديث ابن عباس بلفظ خمتلف : ، ومنها)1/22صحيح ابن ماجه 
  ".حسن صحيح: "، وقال4/395الرتمذي 
يكون يف أميت قوم يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علّي رضي اهللا عنه قال 2

أخرجه عبد اهللا يف زوائده على مسند اإلمام أمحد ". آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون اإلسالم
، كلهم 548، 6/547، والبيهقي يف الدالئل 2/474، وابن أيب عاصم يف السنة 1/103

من طريق أيب عقيل حيىي بن املتوكل عن كثري النَّواء عن إبراهيم بن احلسن بن علّي بن أيب طالب 
  .عن أبيه عن جده علّي رضي اهللا عنه
رواه عبد اهللا والبزار وفيه كثري بن إمساعيل : "، وقال10/25وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ".لنواء ضعيفا
تفرد به النواء وكان من الشيعة، وروى من وجه آخر ضعيف وذكر له وجهاً : "وقال البيهقي

وروي يف معناه من أوجه أخر كلها : آخر من حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما مبثله مث قال
  ".واهللا أعلم. ضعيفة

، وقال الشيخ 2/356ريب التق: ر. (يف إسناده أيضًا حيىي بن املتوكل وهو ضعيف: قلت
  ).4/474الظالل : ر. (حديث ضعيف: األلباين
فتح الباري : ر). (24(يف كتاب املناقب باب  - مطوًال  - أخرجه البخاري وغريه  3

) 7(، يف قتل اخلوارج وامللحدين ويف باب )6(، ويف كتاب استتابة املرتدين يف باب )6/618
، وأخرجه مسلم يف )290، 12/282تح الباري ف: ر. (باب من ترك قتال اخلوارج للتآلف



، والرتمذي 5/36، 3/224، 2/291، وأمحد يف املسند 750- 2/740أحاديث كثري 
  .- رضي اهللا عنهم أمحعني  - ، عن علّي وأيب سعيد وأيب ذر وابن مسعود 418، 4/417

 - يه وف - أخرجه البخاري يف كتاب املناقب عن أيب سعيد رضي اهللا عنه يف سياق طويل  4
مثل ثدي املرأة  - ثدييه : أو قال - آيتهم إحدى يديه : "قوله صلى اهللا عليه وسلم يف ذكر اخلوارج

عن عبيدة عن علّي رضي اهللا عنه  2/747وأخرج مسلم ...". مثل البضعة تدردر: - أو قال  - 
ن تبطروا لوال أ - أو مودن اليد أو مثدون اليد  - فيهم رجل خمدج اليد : "ذكر اجلوارج فقال: قال

م على لسان حمّمد صلى اهللا عليه وسلم أنت مسعته : قلت: قال. حلدثتكم مبا وعد اهللا الذين يقتلو
  ...".ثالث مرات: إي ورّب الكعبة: من حمّمد صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوانه، وإن كان تام اخللق، : النقصان، يقال: اِخلداج
، فتح الباري 28/12النهاية : ر. (الناقص اخللق: املودن واملثدون كلها مبعىن، وهوواملخدج و 

12/395.(  
. نافع ذو الثدية: إن اسم خمدج اليد الذي كان يف جيش اخلوارج هو: "وقال اخلطيب البغدادي

  ).312األمساء املبهمة ص : ر(
اهللا عليه وسلم ذكر ، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى 2/745أخرجه مسلم  5

أو من  - هم شّر اخللق : "قومًا يكونون يف أمته خيرجون يف فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال
عن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه أن النيب  2/750وأخرجه مسلم . احلديث...". أشّر اخللق

  ".يتيه قوم قبل املشرق حملقة رؤوسهم: "صلى اهللا عليه وسلم قال
  ايناجمللد الث
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، وأن قريشاً 1وأخرب عليه السالم بأن رعاء الشاة يتطاولون يف البنيان وأن األمة تلد ربتها 
  .2الذي يغزوهمواألحزاب ال يغزونه أبداً وهو 

  .3وأخرب عليه السالم بأن أمته يغزون يف البحر كامللوك على األسرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



، ومسلم )1/114فتح الباري : ر). (37(أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب  1
  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف سياق طويل1/114

  .طاب رضي اهللا عنهعن عمر بن اخل 1/36وأخرجه مسلم 
، وملخَّصها أربعة أقوال "إذا ولدت األمة َربـََّتها: "وقد اختلف العلماء قدميًا وحديثًا يف معىن

  :هي
اتساع اإلسالم واستيالء أهله على بالد الشرك وسيب ذراريهم، فإذا : معناه: "قال اخلطايب - 1

إنه : ، قال النووي وغريه"ا، ألنه ولد سّيدهاملك الرجل اجلارية واستولدها، كان الولد منها مبْنزلة رّ 
  .قول األكثريين

أن تبيع السادة أمهات أوالدهم ويكثر ذلك، فيتداول املالك املستولدة حىت يشرتيها  - 2
وعلى هذا فالذي يكون من األشراط غلبة اجلهل بتحريهم بيع أمهات . ولدها وال يشعر بذلك

  .ةاألوالد أو االستهانة باألحكام الشرعي
ال خيتص شراء الولد أمه بأمهات األوالد، بل : "وهو من منط الذي قبله، قال النووي - 3

يتصور يف غريهن بأن تلد األمة حرًا من غري سّيدها بوطء شبهة، أو رقيقًا بنكاح أو زنا مث تباع 
  .األمة يف الصورتني بيعاً صحيحاً وتدور يف األيدي حىت يشرتيها ابنها أو ابنتها

ثر العقوق يف األوالد، فيعامل الولد أُمَّه معاملة السيد ألمته من اإلهانة بالسب أن يك- 4
ا جمازًا لذلك شرح : ر. (وإليه ذهب احلافظ ابن حجر. والضرب واالستخدام، فأطلق عليه رّ

  ).123، 1/122، فتح الباري 159، 1/158النووي على مسلم 
، والبيهقي يف )7/405فتح الباري : ر). (29(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  2

  .، عن سليمان بن صرد رضي اهللا عنه3/475الدالئل 
، عن جابر رضي اهللا عنه، وحسنه احلافظ ابن )2/336كشف األستار : ر. (وأخرجه البزار

  ).7/405فتح الباري : ر. (حجر
، 3/1518،ومسلم )6/10فتح الباري:ر).(3(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهادباب 3

، كالمها يف 6/450، والبيهقي 555،وأبو نعيم ص 3/6،وأبو داود4/153،والرتمذي1519
قال النيب صلى اهللا  - وفيه  - الدالئل وغريهم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف سياق طويل 

أو  - ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج هذا ملوكًا على األسرة : "عليه وسلم
  .والّشّك من راوي احلديث إسحاق بن عبد اهللا واللفظ للبخاري...". لوك على األسرةمثل امل

  اجمللد الثاين
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فكان . 1"أن الدين والعلم عند الثريا لناهلرجل من فارسلو : "فقال) ب/2/166/ (وأخرب  
  .مجيع ما قال وأخرب به صلى اهللا عليه وسلم

فلما رجعوا إىل املدينة ". هاجت ملوت منافق: "وهاجت ريح يف غزاته فقال عليه السالم 
  .2وجدوا ذلك

قوم وبقيت فذهب ال: قال أبو هريرة". ضرس أحدكم يف النار أعظم من أحد: "وقال جللسائه 
  .3أنا ورجل فقتل مرتداً يوم اليمامة

  وبالذي 4وأخرب عليه السالم بالذي َغلَّ خرزاً من املغنم فوجدت يف رحله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم )8/641فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري يف كتاب التفسري باب سورة اجلمعة 1
، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 6/333يف الدالئل ، والبيهقي 5/385، والرتمذي 4/1972
ا {: كنا جلوسًا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزلت عليه سورة اجلمعة: "قال ُهْم َلمَّ َوآَخرِيَن ِمنـْ

من هم يا رسول اهللا؟ فلم يراجعه حىت سأل ثالثاً : قلت: قال] 3من اآلية: اجلمعة[} يـَْلَحُقوا ِِمْ 
لو  : مث قال - وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على سلمان  - رسي وفينا سلمان الفا - 

  ".من هؤالء - أو رجل  - كان اإلميان عند الثريا لناله رجال 
، عن جابر رضي اهللا 341، 3/315، واإلمام أمحد يف املسند 4/2145أخرجه مسلم  2

ملدينة هاجت ريح شديدة عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب ا
بعثت هذه الريح ملوت : "تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

. وأخرجه ابن إسحاق معلقاً ". ، فلما قدم املدينة، فإذا منافق عظيم من املنافقني قد مات"منافق
: أن اسم املنافق هو ، وذكر61، 4/59، وعنه البيهقي يف الدالئل 405، 3/404السرية : ر(

  .رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بين قينقاع وكان عظيماً من عظماء يهود وكهفاً للمنافقني
أخرجه الواقدي والطرباين وأبو نعيم وابن : "، وقال2/246ذكره السيوطي يف اخلصائص  3

الزوائد ذكره اهليثمي يف جممع . ، فذكره يف سياق طويل:..."عساكر عن رافع بن خديج، قال
باحلاء املشددة، وهكذا قاله الواقدي واملدائين ) الرّحال(رواه الطرباين، وقال يف : "، وقال8/293



الدارقطين وابن ماكوال،  - إنه باجليم : واألكثرون قالوا. وتبعهما عبد الغين بن سعيد ووهم يف ذلك
  .اهـ". ويف إسناد هذا احلديث الواقدي وهو ضعيف

بن عنفوه احلنفي، نقًال عن ) باجليم(، يف ترمجة رجال 2/232اإلصابة  ذكره احلافظ يف: قلت
  .، فذكره، وسكت عنه احلافظ:...سيف بن عمرو يف الفتوح عن خملد بن قيس البجلي قال

: ر(، وابن ماجه، 4/64، والنسائي 3/68، وأبو داود 4/114أخرجه أمحد يف املسند  4
، كلهم من طريق حيىي بن 4/255قي يف الدالئل ، والبيه)، لأللباين229ضعيف ابن ماجه ص 

سعيد عن حمّمد بن حيىي بن حبان عن ابن أيب عمرة عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه 
  .، فذكره:...قال

: ر. (عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري مقبول: ابن عمرة، هو: يف إسناده: قلت
  ).79أحكام اجلنائز ص:ر". (حديث ضعيف:"،وقال األلباين)1/493،2/456التقريب
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وحيث هي باقية حني ضلت وكيف تعلقت بشجرة بوادي كذا . 2، وأخرب بناقته1َغلَّ الشملة 

  .3فوجدت على النعت الذي ذكر
فكان  6وباملال الذي تركه العباس عند أم الفضل. 5إىل أهل مّكة 4وأخرب بكتاب حاطب 

  .7ذلك سبب إسالمه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم وأبو )7/487فتح الباري : ر). (40(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  1
أن الذي غل الشملة عبد أسود : ويف رواية البخاري. اهللا عنه ، عن أيب هريرة رضي3/68داود 
  ).2/502النهاية : ر. (الشِّمال: هو الكسا واملئزر يتشح به، ومجعه: والشَّملة) ِمَدعم: (امسه

  .ساقطة، وأضيفت من م) وأخرب بناقته: (يف ص 2
الزبري  ، كالمها يف الدالئل عن عروة بن4/59، والبيهقي 515أخرجه أبو نعيم ص  3
، 5/145اجلرح : ر. (ابن هليعة، وهو صدوق خلط بعد احرتاق كتبه: ويف اإلسناد. مرسالً 
  .أيضاً عن عقبة ابن موسى مرسالً  4/59،60،وأخرجه البيهقي يف الدالئل)1/244التقريب



حاطب بن أيب بلتعة بن عمرو اللخمي رضي اهللا عنه، وقصته مشهورة يف الصحيحني  4
له أربعة أحاديث ذكرها احلافظ . هـ، يف خالفة عثمان رضي اهللا تعاىل عنهما30 والسرية، تويف سنة

  .1/314يف اإلصابة 
، )519، 7/304فتح الباري : ر). (46(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب  5
  .، عن علي رضي اهللا عنه يف سياق طويل4/1914ومسلم 
بابة بنت احلارث اهلاللية أسلمت قبل ل: أم الفضل امرأة العباس بن عبد املطلب، امسها 6

  ).8/266اإلصابة : ر. (وهلا ثالثون حديثاً . اهلجرة وقيل بعدها، وماتت يف خالفة عثمان
، كالمها يف الدالئل من طريق ابن 3/237، والبيهقي 482أخرجه أبو نعيم ص  7
ك عن أبيه، حّدثين الزهري عن عبد اهللا بن كعب بن مال: ، قال)3/121السرية : ر. (إسحاق

  .، فذكره يف سياق طويل:...قال
  .إسناده متصل صحيح، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع: قلت

، عن عروة بن الزبري 258، 3/211، والبيهقي يف الدالئل 2/46وأخرجه ابن سعد 
  .وسعيد بن املسيب مرسًال بنحوه يف سياق طويل
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إنه : "وقال يف عتبة بنأيب هلب. 2بن خلف فقتله 1وأخرب عليه السالم بأنه سيقتل ُأّيبّ  

  .3فأكله بعد أن ُحِرس". سيأكله األسد
ا فكان مج    .4يع ذلكوأخرب عن مصارع أهل بدر قبل كو
  .5"إن احلسن يصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني: "وقال 
  .7وبينه وبينهم أكثر من شهر". يوم قتلوا 6وأخرب عليه السالم بقتل أهل مؤتة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 عليه أحد رؤساء الكفر مبّكة ومن املؤذين للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قتله النيب صلى اهللا 1

  .وسلم بأحد



، كالمها عن حمّمد ابن 476، وأبو نعيم يف الدالئل ص 1/353أخرجه أمحد يف املسند  2
حّدثين من مسع عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا : ، قال)123- 3/121السرية : ر. (إسحاق
واه ر : "، وقال6/89وذكره اهليثمي بطوله يف جممع الزوائد . ، فذكره يف سياق طويل:...عنه قال

  ".أمحد وفيه راٍو مل سم، وبقية رجاله ثقات
عن ابن إسحاق ثنا حيىي بن عباد بن عبد اهللا ابن  3/324وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

هذا حديث صحيح : "، فذكرته، وقال احلاكم:...الزبري عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت
  .ووافقه الذهيب". على شرط مسلم ومل خيرجاه

  .، عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب مرسالً 259، 3/258البيهقي يف الدالئل وأخرجه 
  ).796: ص: ر. (تقدم خترجيه 3
، والبيهقي يف الدالئل 3/58، وأبو داود 4/2203، 3/1403أخرجه مسلم  4

  .، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه48- 3/46
، واإلمام أمحد )6/628باري فتح ال: ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  5

، وأبو داود 5/651، والرتمذي 2/768، ويف فضائل الصحابة 49، 5/44يف املسند 
أخرج النيب : "، عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال443، 6/422، والبيهقي يف الدالئل 4/216

اهللا أن  ابين هذا سّيد، ولعلّ : "صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم احلسن فصعد به على املنرب فقال
  .- واللفظ للبخاري  - ". يصلح به بني فئتني من املسلمني

معجم املعامل اجلغرافية ص : ر. (بلدة أردنية، تقع يف جنوب الكرك غري بعيدة منها: مؤتة 6
  ).، للبالدي304
، ويف كتاب )6/628فتح الباري : ر). (25(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب  7
، عن أنس رضي اهللا 367، 4/366، والبيهقي يف الدالئل )7/512ري فتح البا: ر. (املغازي
فنعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس قبل أن جييء اخلرب، : "قال أنس: - وفيه  - عنه، 
أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب مث أخذها عبد اهللا ب رواحة فأصيب مث أخذ : قال

  ...".اهللا خالد بن الوليد الراية بعد سيف من سيوف
  اجمللد الثاين
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  .وبينهما ما قد علم. 2ومات وهو بأرض احلبشة)أ/2/167/(1وأخرب مبوت النجاشي 
  .3ريوز بقتل كسرى يوم قتل فأسلم فريوز ومن معهوأخرب ف 
كيف بك يا أبا ذرٍّ إذا أخرجت : ذرٍّ بطريده ورآه يف املسجد نائمًا وحده فقال 4وأخرب أبا 

. ، فجرى ذلك كله- احلديث بطوله  -  5فإذا أخرجت منه: قال. أسكن املسجد احلرام: منه؟ قال
  .وقصته مشهورة. 7وحده 6ةوأخرب بعيشهوحده ومبوته وحده فمات بالرَّْبد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أصحمة بن أحبر النجاشي، ملك احلبشة وامسه بالعربية عطية، والنجاشي لقب له، : هو 1

فهو تابعي من . ومل يهاجر وال له رؤية. اسلم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وحسن إسالمه
يب صلى اهللا عليه وسلم فصلى عليه بالناس صالة الغائب، وجٍه، صاحب من وجٍه، تويف يف حياة الن

- 1/428سري أعالم النبالء : ر. (هـ9ونقل بعض العلماء أن ذلك كان يف شهر رجب سنة 
  ).1/112، اإلصابة 443
، ومسلم )3/116فتح الباري : ر). (4(أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب  2

  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه411، 4/410، والبيهقي يف الدالئل 657، 2/656
  ).794: ص: ر. (تقدم خترجيه 3
أبو ذرٍّ الغفاري رضي اهللا عنه، الصحايب املشهور، اختلف يف امسه واسم أبيه، واملشهور أنه  4

  .جندب بن جنادة، له مائتا وواحد ومثانون حديثاً 
،كالمها من طريق 2/157،والطرباين يف الكبري خمتصراً 6/457أخرجه أمحد يف املسند 5

  .، فذكرته يف سياق طويل:...شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد األنصارية قالت
رواه الطرباين يف األوسط وفيه شهر وفيه كالم : "، وقال2/22وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .وقد ُوثِّق
تقريب ال: ر. (شهر بن حوشب األشعري، صدوق كثري اإلرسال واألوهام من الثالثة: قلت

1/355.(  
وتقع يف الشرق إىل اجلنوب . هـ، بسبب احلروب319كانت قرية عامرة ولكنها خربت سنة   6

، حمّمد 125املعامل األثرية ص : ر). (مائة كيال عن املدينة يف طريق الرياض. (من بلدة احلناكية
  ).شراب



يق ابن ، من طر 222، 5/221، وعنه البيهقي يف الدالئل 51، 3/50أخرجه احلاكم  7
حّدثين بريدة بن سفيان األسلمي عن حمّمد ابن كعب : ، قال)4/228السرية : ر. (إسحاق

  .، فذكره يف سياق طويل:...القرظي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، قال
  .فيه إرسال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وخالفه الذهيب بقوله: قال احلاكم

اجلرح والتعديل : ر. (ر أبو حامت أنه روى عن ابن مسعودحمّمد بن كعب القرظي مل يذك: قلت
التقريب : ر. (، ويف إسناده أيضًا بريدة بن سفيان األسلمي، ليس بالقوي وفيه رفض)8/67
ويف السرية النبوية البن : ، يف ترمجة أيب ذّر، وقال7/62، وذكره احلافظ يف اإلصابة )1/96

  .إسحاق بسند ضعيف عن ابن مسعود
  لثايناجمللد ا
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وأخرب عليه السالم بأن أسرع أزواجه حلوقًا به أطوهلن يدًا فكانت زينب لطول يدها  
  .1بالصدقة

  .3"يف هذه مضجعه: "وأخرج بيده تربة وقال. 2 عليه بالطَّفوأخرب بقتل احلسن رضوان اهللا 
  .5، فقطعت يده يف اجلهاد"يسبقه عضو منه إىل اجلنة: "4وقال لزيد بن صوحان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، عن عائشة رضي اهللا عنها6/374، والبيهقي يف الدالئل 4/1907أخرجه مسلم  1

، وعنه البيهقي يف الدالئل )3/287فتح الباري : ر. (ادات املغازيوأخرجه يونس بن بكري يف زي
  .عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب مرسالً  6/374

من ضاحية  - ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق، وهو أرض : يف اللغة: الّطقّ  2
يف )كربالء:(ذي قتل فيهويسمى املوضع ال. الكوفة يف طريق الربية، فيها مقتل احلسن رضي اهللا عنه

  ).4/35،36،445،معجم البلدان 3/129النهاية:ر.(طرف الربية
، من طريق عمارة بن َغَزيَّة عن حمّمد بن إبراهيم عن 6/470أخرجه البيهقي يف الدالئل  3

 -وفيه  - . ، فذكرته يف سياق طويل:...أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قال
  .ذكر الّطف



وله شواهد , )2/51التقريب : ر. (فإن ابن غزية األنصاري ال بأس به. إسناده حسن: لتق
  :ومنها) الطف(تقويه إّال أنه ليس فيها ذكر 

، وقال 1/85حديث جنيء احلضرمي عن علّي رضي اهللا عنه حنوه أخرجه أمحد يف املسند 
والطرباين ورجاله ثقات ومل ينفرد رواه أمحد وأبو يعلى والبزار : "9/190اهليثمي يف جممع الزوائد 

ذا   ".جنيء 
املوارد : ر. (، وابن حبان3/242حديث أنس رضي اهللا عنه أخرجه أمحد يف املسند : ومنها

، كالمها يف الدالئل، وقال اهليثمي يف جممع 6/469، والبيهقي 553، وأبو نعيم ص )554ص 
اين بأسانيد وفيها عمارة بن زاذان، وثّقه رواه أمحد وأبو يعلى والبزار والطرب ): "9/190(الزوائد 

  .اهـ". مجاعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أيب يعلى رجال الصحيح
  ).2/49التقريب : ر. (الصيدالين صدوق كثري اخلطأ - عمارة بن زاذان : قلت
رواه : "9/139حديث أيب الطفيل رضي اهللا عنه، قال اهليثمي يف جممع الزوائد : ومنها

  ".اده حسنالطرباين، إسن
زيد بن صوحان حجر العبدي الكويف، أبو سليمان، أخو صعصعة وسيحان اختلف يف  4
وإليه . إن له صحبة: وقال ابن الكليب والرشاطي. ال صحبة له: فقال ابن عبد الرب والذهيب. صحبته

- 2/550االستيعاب:ر. (ذهب احلافظ ابن حجر، قطعت يده يوم القادسية وقتل يوم اجلمل
  ).3/30،36،45،اإلصابة3/525أعالم النبالء ،وسري553
، عن أيب 6/416، وعنه البيهقي يف الدالئل )7/123الكامل : ر. (أخرجه ابن عدي 5

يعلى عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن حسني بن حمّمد عن اهلذيل بن بالل عن عبد الرمحن بن 
  .، فذكره:...مسعود العبدي عن علّي رضي اهللا عنه مرفوعاً قال

لسان امليزان : ر. (وهو كما قال البيهقي. اهـ. هذيل بن بالل غري قوي: قال البيهقي
6/192.(  

  ".رواه أبو يعلى وفيه من مل أعرفهم: "9/401وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
عبد الرمحن بن مسعود العبدي اجلندي مل أقف له على ترمجة، إّال أ، للحيدث شاهداً : قلت

: ر. (، فذكره بنحوه:...طريق اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه، قال أخرجه ابن منده من
  ).3/46اإلصابة 
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فقتل عمر ". اثبت حراء، فإمنا عليك نّيب وصّديق وشهيد: "ى اجلبلوقال يف الذين معه عل 

  .1وعثمان وعلّي وطلحة والزبري وطعن سعد
ماألبسهماإياه".كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟:"2وقال لسراقة  : وقال. فلما ُأيت عمر

  .3احلمدهللا الذي سلبهماكسرى وألبسهما سراقة
عسى : "قاهللا ما قال) ب/2/167/ (عمرو حني  بن 4وقال عليه السالم لعمر يف سهيل 

فقام مبّكة حني بلغه وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخطب ". أن يقوم مقامًا يسرك يا عمر
  .وكذلك فعل بالشام أيضاً  5خطبة يثبت فيها بصائرهم على اإلسالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).757: ص: ر. (تقدم خترجيه 1
بن مالك بن جعشم الكناين املدجلي رضي اهللا عنه، قصته مشهورة يف اهلجرة، له سراقة  2

  .تسعة عشر حديثاً 
، كالمها من 6/25، والبيهقي يف الدالئل 2/158أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب  3

  .طرق عن احلسن مرسًال يف سياق طويل
وروى : عن احلسن مث قال ،3/69، واحلافظ يف اإلصابة )377السرية ص : ر. (وذكره أيضاً 

  .اهـ. ذلك عنه ابن أخيه عبد الرمحن بن مالك بن جعشم
قال الشافعي، وإمنا ألبسهما سراقة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لسراقة : "وقال البيهقي

  ".كأين بك قد لبست سواري كسرى: ونظر إىل ذراعيه - 
هللا عنه خطيب قريش توىل أمر سهيل بن عمرو بن عبد مشس القرشي العامري، رضي ا 4

ا سنة    .هـ يف طاعون عمواس18الصلح باحلديبية، سكن مّكة مث املدينة، مث الشام ومات 
، عن احلسن بن حمّمد 6/367، وعنه البيهقي يف الدالئل 3/282أخرجه احلاكم  5

بكري يف  أّوله يونس ابن - وروى : ، عن البيهقي وقال3/146مرسًال، ونقله احلفاظ يف اإلصابة 
مغازي ابن إسحاق عنه عن حمّمد بن عمرو بن عطاء، وهو يف احملامليات موصول من طريق سعيد 

  .اهـ. بن أيب هند عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها
  اجمللد الثاين
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فكان األمر  ". إنك ستجده يصيد البقر: "1وقال خلالد بن الوليد حني وّجهه ألكيدر 
  .2كذلك
إىل ما أخرب به عليه السالم جلساءه من أسرارهم وبواطنهم ونـَبَّه عليه السالم من أسرار  

سكت فواهللا لو مل يكن عنده َمْن ا: املنافقني وكفرهم وإحلادهم حىت صار أحدهم يقول ألصحابه
  .3ُخيرب َألْخَربْته حجارة البطحاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي بني الشام واحلجاز  - أكيدر بن عبد امللك بن عبد اجلن الكويف، ملك دومة اجلندل،  1

ومن : لواختلف يف إسالمه، فذكر ابن منده وأبو نعيم أنه أسلم، وتعقب ذلك ابن األثري فقا - 
قال إنه أسلم فقد أخطأ ظاهراً، بل كان نصرانياً، وملا صاحله النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد إىل 

  .حصنه وبقي فيه، مث إن خالد بن الوليد أسره يف أيام أيب بكر فقتله
والذي يظهر أن أكيدر صاحل على اجلزية كما قال ابن إسحاق وحيتمل أن يكون : "قال احلافظ
كما قال الواقدي مث ارتد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم مع من ارتد كما قال   أسلم بعد ذلك

  ).131- 1/129اإلصابة : ر". (واهللا أعلم. البالذري ومات علي
أخرجه ابن إسحاق والبيهقي عن يزيد بن رومان : "162قال السيوطي يف املناهل ص  2

الصحابة من طريق آخر عن جبري بن جبره  وعبد اهللا بن أيب بكر مرسًال، ووصله ابن منده يف معرفة
  .اهـ". الطائي صحايب

، كالمها يف الدالئل من طريق 251، 5/250، والبيهقي 526أخرجه أبو نعيم ص : قلت
  .، عن يزيد بن رومان وعبد اهللا بن أيب بكر مرسالً )4/231السرية : ر. (معلقاً . ابن إسحاق

اً، مث أخرج من طريق أيب املعارك السماح بن هذا مرسل، وقد وقع لنا مسند: "قال ابن منده
املعارك بن مرة بن صخر بن جبري بن جبرة الطائي حّدثين أيب الطائي، حّدثين أيب عن جدي عن أبيه 

  :، فذكره، وفيه أبيات منها:...جبري بن جبرة قال
  تبارك سائق البقرات إين رأيت اهللا يهدي كل هاد



لسكن وأبو نعيم من هذا الوجه، وأبو املعارك وآباؤه ال وأخرجه ابن ا: "قال احلافظ ابن حجر
  ).1/142اإلصابة ". (ذكر هلم يف كتب الرجال

ورويناه يف زيادات املغازي من طريق يونس بن بكري عن سعد بن أوس عن : "وقال احلافظ
، 5/251، وأخرجه البيهقي يف الدالئل )1/129اإلصابة : ر. (، فذكره:..."بالل بن حيىي، قال

  .ن طريق ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة مرسالً م
هذه مقالة أيب سفيان لعتاب بن أسيد واحلارث بن هشام قبل إسالمهم يف يوم فتح مّكة  3

، وأخرجها ابن سعد )4/80السرية : ر. (حينما أّذن بالل فوق الكعبة، ذكرها ابن هشام منقطعاً 
  .بسياق خمتلف مرسًال عن ابن أيب مليكة 3/235

  اجمللد الثاين
                                    

836  |902  
=========================================  

  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
بن األعصم  1وأعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بصفة السحر الذي سحره لبيد 

  .2صفة ويف ذلك املكانوحيث جعله، فوجد على تيك ال
بامسك : وأعلم قريشًا أن اَألَرَضة قد أكلت صحيفتهم اليت كتبوها على بين هاشم خال قوله 
  .3اللهم
بوه يف خرب اإلسراء  ، وأعلمهم بشأن العري 4ووصف عليه السالم لقريش بيت املقدس حني َكذَّ

  .5الواصلة فلم خيرم من ذلك حرف
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح الباري : ر. (لَبيد بن األعصم من بين زريق من اخلزرج، حليف اليهود كان تاجراً منافقاً  1
10/226.(  

، ومسلم )10/221فتح الباري : ر). (47(أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب  2
  .، عن عائشة رضي اهللا عنها يف سياق طويل1720، 4/1719

  .، عن ابن إسحاق منقطعاً 315، 2/314أخرجه البيهقي يف الدالئل  3
،  312- 2/311، والبيهقي يف الدالئل 42- 38وأخرجه ابن عبد الرب يف الدور ص 

  .كالمها من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري مرسالً 



عن عروة بن الزبري مرسًال، ويف إسناده أيضاً ابن هليعة،  272وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 
  .وهو ضعيف

  ).20، 2/19السرية : ر. (شام عن بعض العلموذكره ابن ه
، )7/196فتح الباري : ر). (41(أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار باب  4
  .، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف سياق طويل1/156ومسلم 

  .،عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما بنحوه1/309وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند
، من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العالء 357- 2/355يهقي يف الدالئل أخرجه الب 5

الزبيدي عن عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن سامل األشعري عن حمّمد بن الوليد بن عامر عن 
، فذكره يف :...الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نضري عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه، قال

  .سياق طويل
  .اهـ". هذا إسناد صحيح، وروي ذلك مفرقاً يف أحاديث غريه" :مث قال البيهقي

رواه البزار والطرباين يف الكبري، وفيه إسحاق : "، وقال1/79وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".بن إبرهيم بن العالء، وثقه حيىي بن معني وضّعفه النسائي

  .للنسائي". الضعفاء واملرتوكني: "مل أجد ترمجة إسحاق يف: قلت
مسعت حيىي بن معني أثىن : شيخ، وقال: ، عن إسحاق بن إبراهيم2/201وقال أبو حامت 

  .اهـ". ال بأس به ولكنهم حيسدونه: عليه، وقال
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عمران بيت : "إىل ما أخرب به عليه السالم من احلوادث اليت ستكون وملا جتيء بعد، كقوله 
خراب يثرب، وخراب يثرب خروج امللحمة، وخروج امللحمة فتح ) أ/2/168/ (املقدس 

  .وهذا نوع من معجزاته ال يكاد حيصر لكثرته واتساعه. 1"القسطنطينية
مومن ومعجزاته علي - 55 َواْصِربْ ِحلُْكِم {: قال اهللا له: ه السالم عصمته من أعدائه على كثر

: املائدة[} َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ {: وقال سبحانه]. 48من اآلية: الطور[} َربَِّك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا
وقال عّز من ]. 36اآلية من: الزمر[} أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ {: وقال سبحانه]. 67من اآلية



َناَك اْلُمْستَـْهزِئنيَ {: قائلٍ  من : ألنفال[} َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا{: وقال].95:احلجر[} ِإنَّا َكَفيـْ
  .اآليات]. 30اآلية

َواللَُّه يـَْعِصُمَك {: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُحيرس حىت نزل قوله: "قالت عائشة 
أيها الناس انصرفوا : فأخرج عليه السالم رأسه من القبة فقال]. 67من اآلية: املائدة[} اسِ ِمَن النَّ 

  ".2فقد عصمين رّيب عزوجل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، من طريق مكحول عن 4/110ت، وأبو داود 245، 5/232أخرجه أمحد يف املسند  1
: ر. (صحيح: قال األلباين. رضي اهللا عنهجبري بن نفري عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل 

  ).5424: ،املشكاة ح4096أمحد يف املسند4096:،ح2/754صحيح اجلامع 
،كلهم من 2/184،والبيهقي يف الدالئل2/313، واحلاكم5/234أخرجه الرتمذي 2

طريق مسلم بن إبراهيم ثنا احلارث بن عبيد ثنا سعيد اجلَُرْيري عن عبد اهللا بن شقيق عن 
  .حديث غريب،وصححه احلاكم ووافقه الذهيب:قال الرتمذي.ضي اهللا عنهاعائشةر 

التقريب : ر. (يف إسناده احلارث بن عبيد اإليادي، صدوق خيطئ، من الثامنة: قلت
1/142.(  

التقريب : ر. (اختلط قبل موته بثالث سنني. وسعيد بن إياس اجلريري، ثقة من اخلامسة
1/290.(  
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 1وكان عليه السالم إذا نزل مْنزًال اختار له أصحابه شجرة يقيل حتتها فأتاه أعرايب وهو غورث 

فأرعدت يده وسقط سيفه وضرب . اهللا: فقال من مينعك مين؟: بن احلارث فاخرتط سيفه، وقال
  .2برأسه الشجرة حىت سال دمه

  ].67من اآلية: املائدة[} َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ {: ، فَنزل قوله3واحلديث يف الصحيح 
  .4وجرى ذلك له مرات، منها يوم بدر وقد انفرد من أصحابه 
  6له دعثور )ب/2/168/(مع رجل يقال 5ومنها يف غزوة غطفان 



  ابن احلارث وأنه أسلم فلما رجع إىل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

غورث بن احلارث، اخلتف يف إسالمه، ذكر الذهيب يف التجريد أنه أسلم، وقال احلافظ ابن  1
فهذه الطرق ليس فيها أنه أسلم، وكأن الذهيب ملا رأى ما يف : حجر بعد أن ذكر طرق األحاديث

ذه القصة وأنه ذكر أنه أسلم فجمع  - بن احلرث سيأيت  ترمجة دعثور أن الواقدي ذكر له شبهًا 
بني الروايتني فأثبت إسالم غورث، فإن كان كذلك ففيما صنعه نظر من حيث إنه عزاه للبخاري 
ما واقعتني  وليس فيه أنه أسلم، ومن حيث إنه يلزم من اجلزم بكون القصتني واحدة مع احتمال كو

: الواقدي أتقن ما نقل،ويف اجلملة،هو على االحتمال،وقد يتمسك من يثبت إسالمه بقولهإن كان 
  ).5/191، اإلصابة 2/3التجريد :ر. (اهـ". جئتكم من عند خري الناس"

وضرب رأسه الشجرة : "يعين قوله - وما رواه من الزيادة : "3/204قال القاري يف شرحه  2
  .اهـ". الرواية ، فغري معروف عند أرباب"حىت سال دمه

ذا اللفظ قالوا: "3/204وقال اخلفاجي يف نسيم الرياض  مل يوجد يف : وهذا احلديث 
  .اهـ". الكتب املعتربة عند أهل األثر ومل يذكروه يف أسباب النُّزول

، عن حمّمد ابن  6/308احلديث بلفظ املؤلِّف أخرجه اإلمام ابن جرير يف تفسريه : قلت
  .كعب القرظي مرسالً 

..." وضرب برأسه الشجرة: "أصل احلديث السابق أخرجه البخاري من غري الزيادة السابقة 3
، 4/1786، ومسلم )429، 7/426فتح الباري : ر). (31(يف كتاب املغازي باب 

عن جابر رضي  3/373، والبيهقي يف الدالئل )3/288السرية : ر. (، وابن إسحاق)1787
  .اهللا عنه
هذا احلديث مل خيرجه : "، وقال اخلفاجي)163املناهل ص : ر. (مل خيرجه السيوطي 4
  ).3/205نسيم الرياض : ر". (أحد

: ر. (موضع بنجد من ديار غطفان من ناحية النَُّخْيل: وهو) ذو أمر(وتسمى أيضًا غزوة  5
  ).1/252، البن هشام، معجم البلدان 3/68السرية 
يف حديث عجيب اإلسناد واألشبه  دعثور: "دعثور بن احلارث الغطفاين، قال الذهيب 6
وقصته هذه شبيهة بقصة عورث بن : "، وقال احلافظ بعد أن ذكر قصته من طريق الواقدي"غورث

احلارث املخرجة يف الصحيح من حديث جابر، فيحتمل التعدد أو أحد االمسني لقب إن ثبت 
  ).2/163، اإلصابة 1/166التجريد. اهـ".االّحتاد
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إين : أين ما كنت تعدنا؟ وكان أبسلهم وأشجعهم، قال:قومه الذين أغووه بذلك قالوا له 
وسقط السيف من يدي فعرفت أنه  نظرت إىل رجل أبيض طويل دفع يف صدري فوقعت لظهري

  .1ملك فأسلمت
على طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  3وهي مجر - احلطاب تضع العضاء  2وكانت محالة 

  .4.5وسلم فكأمنا يطؤها كثيباً أهيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3/168،169، وعنه البيهقي يف الدالئل196- 1/193أخرجه الواقدي يف مغازيه 1
وذكره املاوردي يف . ، فذكره يف سياق طويل:...ن طريق عبد اهللا بن رافع بن خديج عن أبيه قالم

  .133أعالم النبوة ص 
وقد روي يف غزوة ذات الرقاع قصة أخرى يف األعرايب الذي قام على رأسه : "قال البيهقي
ما من مينعك مين؟ فإن كان الواقدي قد حفظ ما ذكر يف هذه الغز : بالسيف، وقال وة فكأ

  .اهـ". واهللا أعلم. قصتان
أروى بنت حرب بن أمية، زوج هلب،وأخت أيب سفيان : أم مجيل العوراء، وامسها: هي 2

  ).604، 4/603، تفسريابن كثري1/435السرية:ر. (وكانت من سادات قريش
: اوأصله - بالتاء  - وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة ِعَضة , شجرة أم َغْيَالن: الِعَضاه 3

  ).415، املصباح ص 3/255النهاية : ر. (عضاهه:واحدته: ِعَضهه، وقيل
مجلة حالية، ولعل املراد تشبيه  - وهي مجر  - : "3/207وقال القاري يف شرحه للشفا 

ا، فإن اجلمرة هي النار املتوقدة مث اعلم أن بعضهم ذكر يف معناه أنه  الشوك باجلمرة حال حد
ا كانت تضع الشوك، ولذا مسيت : قال أهل التفسري شجر جلمره حرارة شديدة، وقد محالة (إ

. ، على أحد األقوال، ولعلها كانت الشوك مرة واجلمرة مرة أخرى أو كانت جتمع بينهما)احلطب
  .اهـ". واهللا أعلم
ا: أي: كثيبا أهيل  4   ).كذا ذكره القاري. (رمًال سائًال حيث مل يتضرر 



  .، عن عطية اجلديل مرسال30/339سريه أخرجه اإلمام ابن جرير يف تف 5
التقريب : ر. (عطية بن سعد اجلديل، صدوق خيطئ كثرياً، كان شيعيًا مدلسًا من الثالثة: قلت

2/24.(  
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تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب {: وقد ذكر ابن  إسحاق أن محالة احلطب حني بلغها قول اهللا تعاىل 
وذّمها اهللا مع زوجها مجيعًا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 1]1من اآلية: املسد[} َوَتبّ 

يهما مل تر سوى أيب بكر وأخذ وهو جالس ومعه أبو بكر ويف يدها فهر من حجارة فلما وقفت عل
يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغين أنه هجاين واهللا لو : اهللا ببصرها عن نبّيه فلم تره فقالت

ذا الِفْهر   .3فاه 2وجدته لضربته 
تواعدنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا رأيناه مسعنا : "وقال احلكم بن أيب العاص 

بتهامة أحد، فوقعنا مغشيًا علينا فما أفقنا حىت قضى صالته وانصرف إىل صوتًا ما ظننا أنه بقي 
فحالت بيننا ) أ/2/169/ (أهله، مث تواعدنا ليلة أخرى فجئنا حىت إذا رأيناه جاءت الصفا واملروة 

  .4وبينه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: وة، فإنه منذ قوله تعاىلقال العلماء يف هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النب 1
، اآليات، فأخرب عنهما بالشقاء وعدم اإلميان مل ]3:املسد اآلية [} َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َهلَبٍ {

يقيض هلما أن يؤمنا وال واحد منهما ال باطنًا وال ظاهراً، وال سرًّا وال معلناً، فكان هذا من أقوى 
  ).4/604تفسري ابن كثري : ر. (اهـ .األدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة

  ).3/481النهاية : ر. (احلجر مطلقاً : هو: احلجر ملء الكف، وقيل: الِفْهر 2
تفسري ابن كثري :ر.(،وابن أيب حامت)1/436السرية:ر.(أخرجه ابن إسحاق معلقاً  3

السرية : ر. (، وذكره الذهيب2/195، وعنه البيهقي يف الدالئل4/362،واحلاكم)4/604
،كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثري عن ابن تدرس عن أمساء )146،147ص

  .، فذكرته يف سياق طويل:...بنت أيب بكر رضي اهللا عنها، قال



  .ووافقه الذهيب". صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم
ئل ص له شاهد من حديث سعيد بن جبري رضي اهللا عنه، أخرجه أبو نعيم يف الدال: قلت

: 7/147وقال اهليثمي يف جممع الزوائد . ، بنحوه)516املوارد ص : ر. (، وابن حبان193
ولكن فيه عطاء بن السائب : قلت. إنه حسن اإلسناد: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وقال البزار"

  .اهـ". وقد اختلط
قيس ابن  ، من طريق داود بن أيب هند عن210، 2/209أخرجه أبو نعيم يف الدالئل  4

وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد . ، فذكرته:...قلت جلدي احلكم: قالت ابنة ابن احلكم: حبرت، قال
  .اهـ". وراه الطرباين ورجاله ثقات غري بنت احلكم فلم أعرفها: "، وقال8/230

". أخرجه الطرباين وأبو نعيم يف الدالئل وسنده جيد: "163وقال السيوطي يف املناهل ص 
  .أخرجه ابن منده: 1/215وزاد يف اخلصائص . اهـ
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اهللا عليه وسلم  جهم بن حذيفة ليلة لقتل رسول اهللا صلى 1تواعدت أنا وأبو: وعن عمر قال 

: ، إىل قوله تعاىل]8- 1: سورة احلاقة، اآليات[} اْحلَاقَُّة َما اْحلَاقَّةُ {: فجئنا مْنزله فسمعناه يقرأ
. انج: فضرب أبو جهم على عصدي وقال]. 8- 1: احلاقة اآليتان. [}فـََهْل تـََرى َهلُْم ِمْن بَاِقَية{

  .2وفررنا هاربني
اهللا وبـَيَّتوه خرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام  وملا اجتمعت قريش على قتل نيبّ  

على رؤوسهم وقد ضرب اهللا على أبصارهم فذر الرتاب على رؤوسهم وذهب فجعل الرجل يتناول 
  .3من على رأسه تراباً وذهبوا خائبني

على باب  ومن هذا القبيل كفاية اهللا له يف الغار مبا هيأ اهللا له من اآليات من نسج العنكبوت 
  ندخل: الغار حىت قال أمية بن خلف حني قالوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



عبيد، من : عامر، وقيل: أبو اجلهم بن حذيفة بن غامن القرشي العدوي رضي اهللا عنه، امسه 1
مسلمة الفتح، كان عاملًا بالنسب ومن معمري قريش ومن مشيختهم، تويف آخر خالفة معاوية 

  ).35، 7/34،اإلصابة4/1623االستيعاب:ر.(تعاىل عنهمارضي اهللا 
ذا اللفظ إّال أنه يف : "3/209قال اخلفاجي يف نسيم الرياض  2 هذا احلديث مل يوجد 

  .، فذكره يف سياق طويل...مسند أمحد مبا يقرب منه عن عمر بن اخلطاب
، :...ال عمرق: ، عن املغرية عن صفوان عن شرع بن عبيدة قال1/17أخرجه أمحد : قلت

  .وليس يف احلديث أن عمر بن اخلطّاب صاحب أبا جهم. فذكره
رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات إّال أن : "، وقال9/65وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

، وشريح ثقة، )4/288التهذيب : ر. (وهو كما قال اهليثمي. اهـ". شريح بن عبيدة مل يدرك عمر
  ).1/349التقريب : ر. (كثرياً   إّال أنّه كان يرسل

، كالمها يف الدالئل من 470، 2/469، والبيهقي 204، 203أخرجه أبو نعيم ص  3
حّدثين يزيد بن زياد عن حمّمد بن كعب : قال). 140، 2/139السرية : ر. (طريق ابن إسحاق

  ".وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا: "قال البيهقي. القرظي مرسالً 
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ووقفت محامتان . إن على الغار من نسج العنكبوت ما أرى أنه قبل أن يولد حمّمد: - الغار 
  .1ا كان هناك احلماملو كان فيه أحد مل: على فم الغار، فقالت قريش

وقصته مع سراقة مشهورة، وذلك أن قريشًا جعلت يف رسول اهللا اجلعائل فركب سراقة بن  
) ب/2/169/ (مالك واتبعه حىت إذا قرب منهما دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يكره، مث فساخت قوائم فرسه يف أرض صلبة وحمجر صلد، فخر عنها واستقسم بأزالمه فخرج له ما 
اتبعهما ثانية حىت إذا دنا منهما ومسع قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا ال يلتفت 

فساخت ]. 40من اآلية: التوبة. [}ال َحتَْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا{: فقال. أُتينا يا رسول اهللا: قال أبو بكر
ا َفَخّر عنها زجرها فنهض فناداهم باألمان . ت ولقوائمهما مثل الدخانقوائم فرسه ثانية إىل ركا



وأمره النيب .فهرية 2كتبه ابن: فكتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب أمان كتبه أبو بكر، وقيل
  صلى اهللا عليه وسلم أن ال يدع الطلب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ي يف الدالئل ، والبيهق325، وأبو نعيم يف الدالئل ص 1/228أخرجه ابن سعد  1

، كلهم من طريق أيب مصعب املكي عن أنس بن مالك وزيد بن األرقم واملغرية بن شعبة 2/482
  . - رضي اهللا عنهم  - 

أيضًا إىل ابن مردويه، وذكره اهليثمي يف جممع  1/306وعزاه السيوطي يف اخلصائص
  .ـاه".رواه البزار والطرباين وفيه مجاعة مل أعرفهم:"،وقال5/55،56الزوائد

  ".هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه:"،وقال3/200وأورده ابن كثري يف البداية
  ).264- 3/259سلسلة األحاديث الضعيفة : ر. (حديث منكر: وقال األلباين

، عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما بنحوه يف سياق 1/348وأخرجه أمحديف املسند
  .طويل

وراه أمحد والطرباين، وفيه عثمان بن عمرو اجلزري، : "7/30وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".وثّقه ابن حبان وضّعفه غريه، وبقية رجاله رجال الصحيح

وهذا إسناد حسن، هو : "، عن اإلمام أمحد وقال199، 3/198وذكره ابن كثري يف البداية 
  .اهـ". من أجود ما روي يف قصة نسج العنكبوت
وذكره األلباين يف . يف إسناده نظر): "3251ح (ند وقال أمحد شاكر يف تعليقه على املس

وليس حبسن يف نقدي، ألن : ، وقال تعقيباً على قول ابن كثري3/262سلسلة األحاديث الضعيفة 
، التقريب 6/162اجلرح : ر. (اهـ". وفيه ضعف. عثمان بن عمرو بن ساج اجلزري ال حيتج به

2/13.(  
نه، موىل أيب بكر الصِّدِّيق وأحد السابقني وكان عامر بن فهرية التيمي رضي اهللا ع: هو 2

  ).3/14اإلصابة : ر. (مولوداً من األزد استشهد ببئر معونة
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م فانصرف سراقة يقول للناسيلح  ووقع يف نفسه ظهور النيب صلى اهللا . كفيتم ما ها هنا:ق 
  .1عليه وسلم

ورآهم آخر من الرعاة فخرج ينشد يعلم قريشاً، فلما ورد مّكة ضرب على قلبه فأنسي ما قدم  
  .2له حىت رجع إىل موضعه

ن إليه ليطرحها عليه، وجاءه أبو جهل بصخرة وهو ساجد وقريش ينظرو : "قال ابن إسحاق 
فلزقت بيده ويبست يده إىل حد عنقه فرجع القهقري وسأله فدعا له حىت انطلقت يداه، وكان 

فذكر أنه عرض له دونه َفْحٌل ما ) أ/2/170/ (حلف لقريش لئن رآه ليدمغنه فسألوه عن شأنه 
  .3"خذهذلك جربيل لو دنا مين أل: رأى مثله َهمَّ به أن يأكله، فقال عليه السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح الباري : ر). (25(قصة سراقة يف اهلجرة أخرجها البخاري يف كتاب املناقب باب  1

، ومسلم )339، 7/338فتح الباري : ر). (45(، ويف كتاب مناقب األنصار باب )6/622
ص  ، وأبو نعيم يف الدالئل3- 1/2، وأمحد يف املسند 2310، 4/2309، 3/1592

، عن الرباء وعن سراقة بن مالك رضي اهللا 487- 2/484، والبيهقي يف الدالئل 330، 329
  .تعاىل عنهما

وقال القاري يف شرحه ). ، الطبعة احلجرية55يف املناهل ص : ر. (مل خيرجه السيوطي 2
ال يعرف : "3/214، وقال اخلفاجي يف نسيم الرياض "غري معروف عند أهل األثر: "3/214

  ".همن ورا
، كالمها 191، 2/190، والبيهقي يف الدالئل 205أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص  3

ويف إسناد البيهقي . (، عن بعض أهل العلم)39- 1/364السرية : ر. (عن حمّمد بن إسحاق
، عن سعيد بن جبري )حّدثين شيخ من أهل مصر قدمي منذ بضع وأربعني سنة: قال ابن إسحاق

  .إسناده صحيح: قلت. ، فذكره يف سياق طويل:...الوعكرمة عن ابن عباس ق
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عليه وسلم ليقتله فطمس اهللا أن رجًال من بين املغرية أتى النيب صلى اهللا  1وذكر السمرقندي 
وكان يسمع قراءته وال يهتدي إليه فرجع إىل أصحابه فلم يرهم حىت . 2]يره[على بصره فلم 

  .3نادوه
إن أبا جهل وعد قريشاً لئن رأى حمّمداً ليؤذيّنه، فلما صلى النيب أعلموه : "وعن أيب هريرة قال 

ملا دنوت منه : متقيًا بيديه فسئل عن ذلك، فقال فأقبل فلما قرب منه وىلَّ هاربًا ناكصًا على عقبيه
أشرفت على خندق مملوء نارًا كدت أهوي فيه وأبصرت هوًال عظيمًا وخفق أجنحة قد مألت 

  فقال عليه. األرض
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: أبو الليث نصر حمّمد السمرقندي، الفقيه احلنفي، امللقب بإمام اهلدى له تصانيف منها 1
، اجلواهر 16/322سري أعالم النبالء : ر. (هـ373تويف سنة . تفسري القرآن وتنبيه الغافلني

  ).8/27، األعالم 2/196املضيئة 
  .والصواب ما أثبّته) يراه(يف ص، م  2
 }َوَجَعْلَنا ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّداً {: أورده القرطيب يف تفسري قوله تعاىل 3

  ).10، 15/9تفسري القرطيب : ر. (، فذكره بلفظ املؤلِّف:...عن مقاتل قال] 9من اآلية: يّـس[
، من طريق حمّمد بن مروان عن الكليب عن أيب 197، 2/196وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

: يّـس[} ْم َسّداً َوَجَعْلَنا ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفهِ {: صاحل عن ابن عباس يف قوله عزوجل
وذلك أن أناسًا من بني خمزوم تواصوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ليقتلوه منهم : "، قال]9من اآلية

أبو جهل والوليد بن املغرية ونفر من بين خمزوم، فبينا النيب صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي، فلما 
ىل املكان الذي كان يصلي النيب صلى اهللا مسعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله، فانطلق حىت انتهى إ

وروي عن عكرمة ما يؤكد : "قال البيهقي. اخل..." عليه وسلم فيه، فجعل يسمع قراءته وال يراه
  .اهـ". هذا

التقريب : ر. (يف إسناده حمّمد بن مروان، السدي الصغري كويف متهم بالكذب: قلت
ما أخرجه ابن جرير يف تفسري  ، يشري إىل"روي عن عكرمة: "، وقول البيهقي)2/206

ِإنَّا {: قال أبو جهل لئن رأيت حمّمدًا ألفعلن وألفعلن، فنَـَزلت: "، عن عكرمة قال22/152
أين : هذا حمّمد، فيقول: فكانوا يقولون]. 8من اآلية: اآليات، يّـس[} ...َجَعْلَنا ِيف َأْعَناِقِهْم َأْغالالً 
  .هو؟ أين هو؟ ال يبصره



، من طريق النضر بن عبد الرمحن أبو عمرو 200، 199يف الدالئل ص  وأخرجه أبو نعيم
إّال أّن يف إسناده النضر بن . اخلزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما فذكره بنحوه

  ).2/302التقريب : ر. (عبد الرمحن وهو مرتوك
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  .1"تلك املالئكة، لو دنا الختطفته عضواً عضواً : "السالم 
: ملا كان يوم حنني وكان محزة قتل أيب وعمي، قلت: بن عثمان احلجيب، قال 2وعن شيبة 

ط الناس أتيته من خلفه ورفعت سيفي ألصبه عليه فلما دنوت فلما اختل. اليوم أدرك ثأري من حمّمد
الربق فوليت هارباً، وأحس َيب النيب صلى ) ب/2/170/ (منه ارتفع يل شواظ من نار أسرع من 

اهللا عليه وسلم فدعاين فوضع يده على صدري وهو أبغض اخللق إَيل فما رفعها إّال وهو أحّب 
فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي ولو لقيت تلك الساعة أُدن فقاتل، : اخللق إيلَّ، وقال يل
  .3أيب ألوقعت به دونه

أردت قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف : بن عمري، قال 4وعن فضالة 
. ال شيء: ما كنت حتدث به نفسك؟ قلت: قال. نعم: أفضالة؟ قلت: بالبيت فلما دنوت، قال
  .ع يده على صدري فسكن قليبفضحك واستغفر َيل ووض

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
العلق [} اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ {: أخرجه البخاري خمتصرًا يف كتاب التفسري سورة 1
، وأبو نعيم يف الدالئل 4/2154، وأخرجه مسلم مطّوًال )8/724فتح الباري : ر]. (1:اآلية
  .، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه2/189الئل ، والبيهقي يف الد208: ص

األوقص القرشي العبدي، الصحايب املعروف، خادم الكعبة، وإليه : شيبة بن عثمان، وهو 2
  .هـ، وله ثالثة أحاديث59ينسب سدنة الكعبة، مات سنة 

، والبيهقي 195، وأخرجه أبو نعيم ص )4/124السرية : ر. (أخرجه ابن إسحاق معلقاً  3
: ا يف الدالئل من طريق عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر اهلذيل عن عكرمة، قالكالمه  5/145

  .، فذكره:...قال شيبة



، أيضًا إىل أيب القاسم البغوي وابن عساكر، وذكره 1/449وعزاه السيوطي يف اخلصائص 
  .اهـ. "رواه الطرباين، وفيه أبو بكر اهلذيل وهو ضعيف: "، وقال6/185اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ).2/401التقريب:ر.(وهوكما قال اهليثمي،فإن أبا بكر اهلذيل مرتوك احلديث:قلت
  .4/85والتصويب من سرية ابن هشام ) فضالة بن عمرو(يف ص، م  4
، اإلصابة 2/8التجريد : ر. (فضالة بن عمري بن امللوح الليثي، له ذكر وشعر يوم الفتح: وهو

5/210.(  
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  .1فواهللا ما رفع يده حىت ما خلق اهللا من شيء أحب إّيل منه صلى اهللا عليه وسلم 
هللا عليه وسلم، وكان عامر بن قيس على رسول اهللا صلى ا 3بن الطفيل وأربد 2ووفد عامر 

فلما خرجا من عنده ومل يصنع شيئاً، . أنا أشغل عنك وجه حمّمد باحلديث فاضربه أنت: قال ألربد
  .4واهللا ما مهمت به إّال وجدتك بيين وبينه أفأضربك بالسيف؟: أين ما عزمت عليه؟ قال: قال

يشًا ووصفوه هلم وأخربهم بسطوته ومن عصمة اهللا له أن كثريًا من اليهود والكهنة أنذروا به قر  
  .م وَحضُّوهم على قتله فحماه اهللا وعصمه من كّل سوء حىت بلغ فيه كرامته) أ/2/171/ (

م مسعوا ليلة والدة رسول: قال املؤلِّف    وقد روي عن أفاضل الصحابة أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، 264ابن عبد الرب يف الدر بال سند ص ، و )4/85السرية : ر. (ورواه ابن هشام معلقاً  1
  .5/210وعنه احلافظ يف اإلصابة 

عامر بن الطفيل بن مالك العامري ذكره جعفر املستغفري يف الصحابة وهو غلط، قال  2
غدة كغدة البعري : أمجع أهل النقل على أن عامرًا مات كافرًا وقد أخذته غدة،فكان يقول:الذهيب

  ).5/127، اإلصابة 1/285لتجريدا: ر. (وموت يف بيت سلولية
أربد بن قيس بن جزء بن خالد العامري، كان أخو لبيد بن ربيعة ألمه، أرسل اهللا عزوجل  3

َا َمْن َيَشاُء {: عليه وعلى مجله صاعقة فأحرقتهما، فأْنزل اهللا عزوجل َويـُْرِسُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ِ



، وقد رثاه أخوه لبيد بأبيات ]13من اآلية: الرعد[} ِديُد اْلِمَحالِ َوُهْم ُجيَاِدُلوَن ِيف اللَِّه َوُهَو شَ 
  ).525، 2/524، تفسري ابن كثري )291- 4/285السرية : ر. (ذكرها ابن إسحاق

السرية : ر. (، من طريق ابن إسحاق بال سند319، 5/318أورده البيهقي يف الدالئل  4
، من طريق 207، 206الدالئل ص ، يف سياق طويل وأخرجه أبو نعيم يف )285، 4/284

عبد العزيز بن عمران عن عبد اهللا وعبد الرمحن ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن 
  .، فذكره بنحوه:...ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما، قال
رواه الطرباين يف األوسط والكبري بنحوه، ويف : "45، 7/44وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .اهـ". نادمها عبد العزيز بن عمران وهو ضعيفإس
عبد العزيز بن عمران الزهري، املذين، األعرج، مرتوك، احرتقت كتبه فحدث من حفظه : قلت

، 308، 307، وأورده ابن عبد الرب يف الدرر يف السري ص )1/511التقريب : ر. (فاشتد غلطه
  .بال سند
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يا فالن إنه قد : املدينة 2من آطام 1اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهودياً ينادي صاحبه على أطم 

النصارى يف إجنيلهم عند  وذلك مواطئ لقول اجملوسالذي حكاه. 3طلع يف هذه الليلة جنم أمحد
، وأىنَّ هلم بتحقيق تلك احلكاية عن اجملوس إّال بالطريق اليت ثبتت به أخبارنا، فإن 4مولد املسيح

قدحوا يف صحة أخبارنا مل يسلموا من مثل ذلك فيما صاروا إليه، وقد حكى الصنارى أّن أم 
رسول اهللا فعصمه اهللا من   ، فأما5املسيح حني خافت عليه هريودس هوَبْت إىل مصر وهو طفل

  .كيد أعدائه وهو بني أظهرهم وقد جهدوا جهدهم ومل حنتج إىل ما نقله املخالفون
ومن معجزاته عليه السالم إمداد اهللا له باملالئكة وطاعة اجلن له، قال اهللا تعاىل يف   - 56  

من : سورة األنفال[، }فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمالِئَكِة َأينِّ َمَعُكمْ {: كتابه الكرمي
سورة [، }...َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ممُِدُُّكمْ  6ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكمْ {: وقال عّز من قائل]. 12اآلية

  َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإَلْيَك نـََفراً ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعونَ {: ، وقال]10- 9من اآليتان : األنفال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ).1/54النهاية : ر. (احلصن: بناء مرتفع واملراد به هنا: األطم 1
  .أطم: يف م 2
، كالمها يف الدالئل،  1/110، والبيهقي 75، وأبو نعيم ص 2/286أخرجه احلاكم  3

بد ، حّدثين صاحل بن إبراهيم عن حيىي ابن ع)212، 1/11: ر. (كلهم من طريق ابن إسحاق
حّدثين من شئت من رجال قومي عن حسان : اهللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصاري، قال

  .، فذكره:...بن ثابت رضي اهللا عنه
  .يف إسناده انقطاع فإن حيىي بن عبد اهللا مل يسم عمن مسع: قلت

ص  وله شاهد من حيدث حويصة بن مسعود رضي اهللا عنه بنحوه أخرجه أبو نعيم يف الدالئل
، إّال أّن يف إسناده الواقدي وهو مرتوك، غري أن حمّمد بن إسحاق إمام يف املغازي والسري، فإذا 77

روى رواية مل خيالفه فيها أحد فهي مقبولة عند احملقِّقني من احملّدثني واملؤّرخني، وروايته هذه رويت 
ا تدل على أ، هلا أصالً  ّ   .اهللا أعلمو . من وجه آخر، وإن كان فيها ضعف إّال أ

  .14- 2/8، لوقا 7- 2/1مىت  4
  .15- 2/13مىت  5
  ).ب/2/171( 6
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رأى اجلن مجاعة من أصحاب نبّينا عليه السالم ، وقد ]29من اآلية: االحقاف[، }اْلُقْرآنَ  

، ورأى 1وكذلك شاهدوا جربيل وهو يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم واإلميان
  .وغريمها 3وأسامة 2جربيل عليه السالم ابن عباس

جربيل وميكائيل عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن مشاله يف صورة  4وأبصر سعد 
  .5لني عليهما ثياب بيضرج

  .6وقد كانت املالئكة تصافح عمران بن حصني صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .7ورأى ابن مسعود اجلن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وملا قتل مصعب بن عمري أخذ راية املسلمني ملك على صورته فكان النيب 



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم )1/114فتح الباري : ر). (37(البخاري يف كتاب اإلميان باب  أخرجه 1

، عن عبد اهللا بن عمر عن أبيه رضي )1/16صحيح ابن ماجه : ر. (، وابن ماجه37، 1/36
  .اهللا تعاىل عنهما، يف سياق طويل

، كامها من طريق 7/75، والبيهقي يف الدالئل 294، 1/293أخرجه أمحد يف املسند  2
  .سلمة عن عمار بن أيب عمار عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهمامحاد بن 

رواه أمحد والطرباين بأسانيد، ورجاهلما رجال : "، وقال9/279وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  ".الصحيح
). 25(حديث أسامة بن زيد رضي اهللا تعاىل عنهما، أخرحه البخاري يف املناقب باب  3

  .7/68، والبيهقي يف الدالئل 4/1906مسلم ، و )6/629فتح الباري : ر(
  .سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه: هو 4
فتح الباري : ر). (18(كان ذلك يف عزوة أحد، أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب   5

، عن سعد بن أيب وقاص 255، 3/254، والبيهقي يف الدالئل 4/1802، ومسلم )7/358
  .رضي اهللا عنه

، عن عمران بن 80، 7/79، والبيهقي يف الدالئل 900، 2/899أخرجه مسلم  6
  .حصني رضي اهللا عنه

واألحاديث الصحاح تدل على أن عبد اهللا بن مسعود : "2/230قال البيهقي يف الدالئل  7
مل يكن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن، وإمنا كان معه حني انطلق به وبغريه ويريهم آثار 

  ".ماجلن وآثار نريا
هل كان ابن مسعود شهد : سألت علقمة: ، عن عامر، قال1/332وأخرجه اإلمام مسلم 

هل : أنا سألت ابن مسعود فقلت: فقال علقمة: مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال
ولكنا كنا مع رسول اهللا . ال: شهد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال

، عن 2/229وأخرجه البيهقي يف الدالئل . احلديث...". لى اهللا عليه وسلم ذات ليلة ففقدناهص
  .الشعيب عن علقمة مبثله
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  .1فعرف أنه ملك. لست مبصعب: فقال. تقدم يا مصعب: عليه السالم يقول له 
إن طعن يف هذه الشهادات املتضافرة يهدي أو نصراين َوَرد عليهم فيما حكوه : قال املصنِّف 

م رأوا املالئكة باجلبل وقد جاءت للمسيح، وكذلك ما رواه اليهود  2عن بطرس وابين زيدي من أ
وكل سؤال انعكس على السائل سقط جوابه عن . 3ة إلبراهيم ولوط وموسىمن جميء املالئك

  .املسؤول
حلمزة يف الكعبة فخر محزُة مغشياً ) أ/2/172/ (وقد َأَرى النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم جربيَل  
  .4عليه

بينا رسول اهللا صلى اهللا : "وحكى مجاعة من العلماء أن عمر بن اخلطّاب رضي اهللا عنه قال 
إذ أقبل شيخ يف يده عصا فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فرد عليه  5]جالس[ه وسلم علي

  أنا هامة بن اهليثم بن القش: نغمة اجلن فمن أنت؟ قال: وقال. النيبّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا أنا الواقدي ثين الزبري بن سعيد النوفلي عن عبد ا: ، وقال42، 2/29أخرجه ابن سعد  1
  .، فذكره:...بن الفضل بن العباس، قال

، وفيه )1/440التقريب : ر. (إسناده منقطع، فعبد اهللا بن الفضل، ثقة من الرابعة: قلت
  .أيضاً الواقدي وهو مرتوك

، من طريق موسى ابن 36770، رقم 7/369وله تابع أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 
فإن . وإسناده ضعيف. ، فذكره...ى اهللا عليه وسلمعبيدة عن حمّمد بن ثابت أن رسول اهللا صل

، وحمّمد بن ثابت، عن )2/286التقريب : ر. (موسى بن عبيدة، ضعيف، من صغار السادسة
  ).2/149التقريب : ر. (أيب هريرة، جمهول من السادسة

  .22/43، لوقا 4/11مىت  2
  .33- 18/23، 22- 18/2تكوين  3
عن عمار ) احلديث(هكذا روى هذا : "، وقال7/81 أخرجه البيهقي مطوًال يف الدالئل 4

  ".بن أيب عمار وهو مرسل
: ر. (عمار بن أيب عمار، موىل بين هاشم، أبو عمرو، صدوق رمبا أخطأ، من الثالثة: قلت
  ).2/48التقريب 



  .والصواب ما أثبّته) جالسا(يف ص، م  5
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، يف حديث طويل، وأقرأه عليه السالم سوراً ...فذكر أنه لقي نوحًا ومن بعده - بن إبليس  
  .1من القرآن

  .2وقد حكى الواقدي أّن خالداً قتل الُعزَّى عندما هدم بيتها 
  دالئل نبوته ما نطقت به قدماء الشعراء املوحّدين من التنويهومن  - 57 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1/238، وابن عراق يف تْنزيه الشريعة 1/174ذكره السيوطي يف الأللئ املصنوعة  1
، من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي وجاء )1/98يف الضعفاء (أخرجه العقيلي : ، وقال239

ن طريق أيب سلمة حمّمد بن عبد اهللا األنصاري بنحوه، وهكذا قال العقيلي من حديث أنس م
وليس للحديث أصل، وتعقب بأن الكاهلي قد تابعه حمّمد بن أيب معشر : مث قال. بنحوه ومل يسقه

أبو معشر روى عنه : ، وقال عقب إخراجه)420- 5/418(حنوه رواه البيهقي يف الدالئل 
وقد روي من وجه آخر هذا أقوى منه، وجاء أيضًا من : ث ضعّفوه، قالالكبار، إّال أّن أهل احلدي

من طريق عطاء اخلراساين عن ابن ) 372- 370ص (حديث عمر أخرجه أبو نعيم يف الدالئل 
عباس عن عمر، وأخرجه الفاكهي يف أخبار مّكة عن ابن عباس مل يذكر عمر، وأخرجه أبو جعفر 

وحلديث أنس طريق ثاٍن ليس فيه . قال عمر: قال: سيباملستغفري يف الصحابة عن سعيد بن امل
أن هامة بن هيثم بن : أبو سلمة األنصاري أخرجه أبو نعيم يف الدالئل، وجاء عن عائشة مرفوعاً 

  .اهـ. أخرجه علي بن األشعث أحد املرتوكني املتهمني يف كتاب السنن. القش يف اجلنة
  .عيفاً ومع جمموع هذه الطرق فال يزال احلديث ض: قلت
، وأخرجه أبو نعيم 2/145، وابن سعد )4/112السرية : ر. (أخرجه ابن إسحاق معلقاً  2

، كالمها يف الدالئل من طريق حمّمد بن فضيل عن الوليد بن مجيع عن 5/77، والبيهقي 535ص 
أن الُعزى امرأة عريانة :  - وفيه  - ، فذكره يف سياق طويل، :...أيب الطفيل رضي اهللا عنه، قال

  .اشرة شعرها حتثو الرتاب على رأسها، فعممها خالد بنالسيف حىت قتلهان



التقريب : ر. (يف إسناده الوليد بن عبد اهللا بن مجيع الزهري، صدوق يهم، رمي بالتشيع: قلت
رواه الطرباين، وفيه حيىي بن املنذر : "، وقال6/179وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ). 2/333

  .اهـ". وهو ضعيف
  لد الثايناجمل
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  بن لؤي، 3بن حارثة، وكعب 2واألوس 1تبع: بشأنه صلى اهللا عليه وسلم مثل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

تبع الثاين أبو كرب تبان : واملراد هنا هو). 88ص : ر. (م مللك اليمن، وقد تقدمس: تـُبَّع 1
أسعد بن كلي كرب بن زيد، وقد حاصر املدينة وأراد ختريبها إذ جاءه حربان من أحبار اليهود فقاال 

أيها امللك ال تفعل، فإنك إن أبيت إّال ما تريد حيل بينك وبينها، ومل نأمن عليك عاجل : له
هي مهاجر نيب خيرج من هذا احلرم من قريش يف آخر الزمان : ومل ذلك؟ فقاال: فقال هلما. وبةالعق

  .فتناهى عن ذلك تبع وساق احلربين معه إىل اليمن، وعمر البيت احلرام وكساه. تكون داره وقراره
  :وقد قال تبع حني أخربه احلربان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعراً : قال السهيلي

  شهدت على أمحد أنّه رسول من اهللا باري النسم
  فلو ُمدَّ عمري إىل عمره لكنت وزيراً له وابن عم

  وجاهدت بالسيف أعداءه وفـَرَّجت عن صدره كّل همّ 
، البن 348، املعارف ص 159، 1/158، ابن سعد 66- 1/54سري ابن هشام : ر(

  ).167- 2/163، البداية 1/35قتبية، الروض األنف 
حارثة بن ثعلبة العنقاء، من بين مزيقياء، من األزد، وإليه تنسب قبيلة األوس من أوس بن  2

األنصار، وكان أوس من عدة ناس يف الفرتة هداهم اهللا تعاىل للتوحيد مل يعبدوا األصنام وكانوا 
م مبا يف كتبهم من ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم فيذكرونه يف  يعاشرون أهل الكتاب فيخربو

وابن عساكر عن جامع بن ) اهلواتف(وأشعرهم، وألوس شعر فيه أخرجه اخلرائطي يف  خطبهم
  : - ومنه  - ملا حضرت األوس بن حارثة الوفاة أوصى ابنه مالكاً بوصايا مث أنشأ يقول : جران، قال

ا أهل السعادة والرب   أمل يأت قومي أن هللا دعوة يفوز 



   زمزم واَحلَجرإذا بعث املبعوث من آل غالب مبّكة فيما بني
  هنالك فابغوا نصره ببالدكم بين عامر إن السعادة يف النصر

، للسيوطي، نسيم 50، 1/49، البن كثري، اخلصائص 332، 2/331البداية : ر( 
  ).، للزركلي2/31، األعالم 3/258الرياض 
، من طريق احلسن بن زبالة املخزومي من حمّمد 89أخرج قصته أبو نعيم يف الدالئل ص  3

بن طلحة التيمي عن حمّمد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، 
  :أما بعد: ، فيخطبهم فيقول...كان كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جيمع قومه يوم اجلمعة: قال

ار وضاح :  - وذكر خطبة طويلة فيها  - ، ...فامسعوا وتعلموا وافهموا واعلموا، ليل ساج و
  :مكم َزيِّنوه وَعظِّموه، ومتسكوا به فسيأيت له نبأ عظيم وسيخرج منه نيب كرمي مث يقولحر "

ارها   ار وليل كّل أْوب حبادث سواء عليها ليلها و
  يؤوبان باألحداث حني تأوبا وبالنعم الضايف علينا ستورها
  على غفلة يأيت النيب حمّمد فيخرب أخباراً صدوقاً خبريها

، عن 2/244، بال سند، وابن كثري يف البداية 229وردي يف أعالم النبو ص أورده املا: قلت
التقريب : ر. (أيب نعيم، ويف إسناده حمّمد بن احلسن بن زبالة، أبو احلسن املدين، كذاب

2/154.(  
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  بن جماشع، 1وسفيان 
  بن ساعدة، 2وقس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
سفيان بن جماشع بن دارم التميمي اجملاشعي، جد الفرزدق واألقرع بن حابس، أخرج ابن  1
يان ابن جماشع أتى أسقفا كان يف بين متيم سف: عن قتادة بن السكن العرين، قال 1/169سعد 

وأخرجه أبو نعيم يف . فولد له ولد مساه حمّمداً . إنه يكون ببالد العرب نيب امسه حمّمد: فقال له
سألت حمّمد بن عدي بن ربيعة كيف َمسَّاك أبوك يف : عن خليفة بن عبده، قال 94الدالئل ص 



، 1/40ه السيوطي يف اخلصائص وعزا. ، فذكره بنحوه يف سياق طويل:...اجلاهلية حمّمداً؟ فقال
وراه : "8/233، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )اهلواتف(، إىل البيهقي والبطراين واخلرائطي يف 41

ونقل الصاحلي عن ابن ظفر عن سفيان بن جماشع أنه رأى قومًا من ". الطرباين وفيه من مل أعرفهم
وااله، والذليل من خااله، واملوفور من مااله،  العزيز من: متيم اجتمعوا على كاهنة هلم فسمعها تقول

... صاحب ِحل وحرم وهدى وعلم: من تذكرين هللا أبوك؟ فقالت: فقال سفيان. واملوتور من عاداه
نيب مؤيَّد قد أتى حني يوجد ودنا أوان يولد، يبعث إىل : فقال سفيان هللا أبوك من هو؟ فقالت

أما : هللا أبوك أعرايب أم أعجمي؟ قالت: فقال سفيان .األمحر واألسود بكتاب ال يفند امسه حمّمد
فأمسك . والسماء ذات العنان والشجرات ذات األفنان، إنه ملن معد بن عندنان، فـََقْدك يا سفيان

، سبل اهلدى والرشاد 193، 6/59اإلصابة : ر.... (عنها مث ولد له غالم فسّماه حمّمداً 
1/142.(  

اخلطيب املشهور، وأحد حكماء العرب، وكان أسقف  ُقسُّ بن ساعد اإليادي، البليغ 2
جنران، ذكره ابن السكن وابن شاهني واملروزي وأبو موسى يف الصحابة، وصرح ابن السكن بأنه 
مات قبل البعثة، وهو أّول من آمن بالبعث من أهل اجلاهلية، وأّول من توكا على عصا يف اخلطبة، 

  :لى اهللا عليه وسلم حكمته يف عكاظ، ومن خطبهأما بعد، وقد مسع النيب ص: وأّول من قال
إن هللا دينًا هو أحب األديان إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ونبيًا قد حان حينه وأظلكم 

  :، ومن شعره....أوانه، وأدرككم إبّانه، فطوىب ملن آمن به فهداه وويل ملن خالفه وعصاه
  اً سدى من بعد عيسى واكرتثاحلمد هللا الذي مل خيلق اخللق عبث مل ُخيْلنا حين

  أ رسل فينا أمحدا خري نيب قد بعث صلى عليه اهللا ما حّج له ركب وحثّ 
، والبيهقي يف الدالئل 103أخرج حديث قس وفيه شعره وخطبه أبو نعيم يف الدالئل ص 

، وغريهم عن ابن عباس وأنس بن )9/419اجملمع : ر. (، والطرباين والبزار113- 2/101
  .يف سياق طويل -  عنهم رضي اهللا - مالك 

وقد روي من وجه آخر عن احلسن البصري منقطعاً، وروي خمتصرًا من حديث : "قال البيهقي
سعد بن أيب وقاص وأيب هريرة، وإذا روى حديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفًا َدلَّ على أن 

  .اهـ". للحديث أصالً 
فها كاملتعاضدة على إثبات أصل وهذه الطرق على ضع: "وأورد أخباره ابن كثري، مث قال

  .اهـ". القصة
  ).5/196، األعالم 237- 2/230، البداية 286، 5/285اإلصابة : ر(
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  بن نوفل، 3وورقة. بن عمرو بننفيل 2بن ذي يزن امللك، وما عرف به زيد 1ذكرهسيفوما  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
سيف بن ذي يزن، آخر من ملك اليمن من قحطان، وأخباره مشهورة يف التواريخ والسري،  1

، 236- 234نبوة ص أما تبشريه ببعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد أخرجه املاوردي يف أعالم ال
ذيب : ر. (، كالمها يف الدالئل، وابن عساكر14- 2/9، البيهقي 99- 95وأبو نعيم ص 

، كلهم من طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل )366- 1/362تاريخ 
إذا ولد : أن امللك سيف قال لعبد املطلب: وفيه - ، فذكره يف سياق طويل جدًا :...عنهما، قال

تهامة غالم به عالمة، بني كتفيه شامة كانت لكم اإلمامة ولكم به الزعامة إىل يوم القيامة، هذا ب
إىل آخر ما ذكر ...زمنه الذي يولد فيه، أو قد ولد، امسه حمّمد، ميوت أبوه وأمه، وكفله جده وعمه

  .من وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحواله
، )2/163التقريب : ر. (ب الكليب متهم بالكذبحديث منكر، فإن حمّمد بن السائ: قلت

. ، بطوله14- 2/9وله شاهد من حديث زرعة بن سيف بن ذي يزن، أخرجه البيهقي يف الدالئل 
، البن قتيبة، اإلصابة 357، البن هشام املعارف ص 111- 1/104السرية : للتوسع: ر(
  ).2/328، البداية 3/190

عيد بن زيد، وابن عم عمر بن اخلطّاب رضي اهللا زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، والد س 2
عنه، وكان ممن طلب التوحيد وخلع األوثان، وال يأكل مما ذبح عليها، وكان حييي املؤودة، ويعبد اهللا 

وسئل عنه النيب صلى اهللا عليه . على دين إبراهيم عليه السالم، مات قبل البعثة خبمس سنني
  :ومن شعره". إسناده حسن: "قال الذهيب". أمة وحدهإنه يبعث يوم القيامة : "وسلم، فقال

  أرباً واحداً أم ألف رّب أدين إذا تـُُقسَِّمت األمور
  عزلت الالت والعزى مجيعاً كذلك يفعل اجلَْلد الّصبَّور



، دالئل )145- 7/142فتح الباري : ر. (أخباره يف صحيح البخاري كتاب املناقب: ر(
، 92- 85البن هشام، السرية ص  295- 1/286، للبيهقي، السرية 126- 2/120

  ).3/31للذهيب، اإلصابة 
ورقة بن نوفل بن أسد القرشي األسدي، ابن عم خدجية أم املؤمنني، اعتزل األوثان، وتنصَّر  3

وقرأ الكتب السابقة، وقصته مشهورة يف حديث ابتداء الوحي بغار حراء، وذكره الطربي والبغوي 
يف إثبات الصحبة له نظر، وتويف بعد : يف الصحابة، وقال ابن حجروابن قانع وابن السكن وغريهم 

بدء الوحي بقليل، ويف حديث عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنهما، أن النيب صلى اهللا 
قال اهليثمي يف جممع الزوائد ". يبعث يوم القيامة أمة وحده: "عليه وسلم سئل عن ورقة فقال

  .اهـ". جاله رجال الصحيحرواه الطرباين ور : "9/419
  :ومن شعره

  هذي خدجية تأتيين ألخربها وما لنا خيفي الغيب من خرب
  بأن أمحد يأتيه فيخربه جربيل إنك مبعوث إىل البشر

، 1/139، ومسلم )9/37فتح الباري : ر. (أخباره يف صحيح البخاري كتاب التعبري: ر(
، للبيهقي ص 154- 135، 128- 2/120، البن هشام، دالئل 303- 1/284السرية 
  ).319- 6/317، للذهيب، اإلصابة 124- 118
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  .صاحب تبع 2شامول1وعثكالن احلمريي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اهـ. مل أر من ذكره يف معرض البيان: 3/263قال القاري يف شرحه  1

عسكالن بن عواكن احلمريي، أحد : "، وقال5/107ذكره احلافظ يف اإلصابة : قلت
املعمرين كان ممن بشر برسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أدرك البعثة وأرسل إىل النيب صلى اهللا 

ميدحه ويذكر فيه إسالمه ومل يبلغنا أنه هاجر، وروى حديثه البلوي عن عمارة بن عليه وسلم بشعر 
زيد عن عبد اهللا بن العالء عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده، 



سافرت إىل اليمن قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنة فَنزلت على عثكالن بن : قال
: أن عثكالن قال لعبد الرمحن: " - ، فذكر قصة طويلة وفيها ...ي وكان شيخًا كبرياً عواكن احلمري 

أنبئك باملعجبة، وأبشرك باملرغبة، إن اهللا قد بعث يف الشهر األّول من قومك نبّياً، ارتضاه صفياً، 
 النيب صلى وأْنزل عليه كتاباً، وجعل له ثواباً، ينهى عن األصنام، ويدعو إىل اإلسالم، مث َمحَّله إىل

  :اهللا عليه وسلم أبياتا منها
  أشهد باهللا ذي املعايل وفالق الليل والصباح

  إنك يف السر ومن قريش يا ابن املفدى من الذباح
  أشهد باهللا رّب موسى أنك أرسلت بالبطاح

أخرجه ابن عساكر يف تارخيه الكبري من هذا الوجه، والبلوي ضعيف، رواية : "مث قال احلافظ
مه حيىي بن معنيعنه عمر    .اهـ". بن مدرك، ا
ذيب تاريخ ابن عساكر : ر. (، وعنه ابن عساكر159، 1/158أخرجه ابن سعد  2

، عن الواقدي عن سليمان بن داود بن احلصني عن أبيه عن ابن عباس عن أيب )338- 3/336
ين ُخمَرِّب هذا البلد إ: ملا قدم تبع املدينة ونزل بقناة فبعث إىل أحبار اليهود فقال: بن كعب، قال

وهو يومئٍذ  - فقال له ساول اليهودي : قال. حىت ال تقوم به يهودية ويرجع األمر إىل دين العرب
أيها امللك، إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نيب من بين إمساعيل، مولده مكة وامسه :  - أعلمهم 

يف . ، اخل...لقتلى اجلراحأمحد، وهذه دار هجرته، إن مْنزلك هذا الذي أنت به يكون به من ا
  .سياق طويل وفيه ذكر سامول صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم

، وليس 230، بنحوه، واملاوردي يف عالم النبوة ص 351وأورده ابن قتيبة يف املعارف ص 
  .فيه تسمية هذا احلرب اليهودي، وأن تبع نزل يف سفح أحد
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ا حقق أمره مثل عبد اهللا    3سعية وابن 2بن سالم وابين 1وما حكاه علماء اليهود وأسلم َلمَّ

  .من أحبار اليهود وعلمائهم 5وكعب األحبار 4يامني وخمرييق
  ــــــــــــــــــــــــــــــ



عبد اهللا بن سالم بن احلارث، أبو يوسف اإلسرائيل مث األنصاري، رضي اهللا عنه، من  1  
ذرية يوسف عليه السالم، كان من بين قينقاع، كان امسه احلصني فغّريه النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

مشهورة، أخرجها البخاري وغريه  أسلم أّول ما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وقصة إسالمه
إين : عن أنس أن عبد اهللا بن سالم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقدمه املدينة، فقال

ت، . ، احلديث...سائلك عن ثالث خصال ال يعلمها إّال نيب م قوم  وفيه قصته مع اليهود أ
صحيح البخاري كتاب : ر. (هـ رضي اهللا عنه، وله مخسة وعشرون حديثاً 43مات باملدينة سنة 

، البن 2/186، السرية )8/165، 272، 7/249فتح الباري . (مناقب األنصار والتفسري
، أليب نعيم، سري أعالم 357- 355، للبيهقي، ودالئل ص 532- 2/526هشام، دالئل 

  ).4/80، اإلصابة 2/413النبالء 
َسْعَية القرظي، ممن : عاىل عنهما، وقيلأسيد، وثعلبة ابنا َسْعَية، رضي اهللا ت: أسد، وقيل: مها 2

. ، كالمها يف الدالئل وابن السكن2/80، والبيهقي 81أسلم من اليهود، وقد أخرج أبو نعيم ص 
حّدثين عاصم : ، قال)1/272السرية : ر. (، كلهم من طريق ابن إسحاق)1/31اإلصابة : ر(

ثعلبة وأسد ابين سعية، وأسد بن عبيد بن عمرو بن قتادة أن شيخًا من بين قريظة حّدثه أن إسالم 
، وأنه كان ...فذكره قصته بطوهلا - من أحبار اليهود بالشام  - إمنا كان عن حديث ابن اهليبان 

يـُْعلمهم بقدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل اإلسالم، فلما كان الليلة اليت يف صبحها فتح قريظة، 
واهللا للرجل الذي كان وصف لنا ابن اهليِّبان فاتقوا اهللا يا معشر يهود إنه : قال هلم هؤالء الثالثة

وأخرجه ابن سعد . اهـ.فأبوا عليهم،فَنزل الثالثة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا.واتبعوه
  .، من طرق عدةعن ابن إسحاق1/31،عن الواقدي،وذكره احلافظ يف اإلصابة1/16

إنه بنيامني أو : ش، من بين النضري، وقيلابن يامني بن عمري بن عمرو بن كعب بن حجا 3
: وهو أحد احلربين اللذين قدما من اليمن مع تبع، واسم اآلخر- بالالم- بليامني:منبه،ويقال
  ).3/264، نسيم الرياض 1/163الروض األنف:ر.(سخيت
، كالمها عن ابن إسحاق 2/531، والطربي يف تارخيه 78أخرج أبو نعيم يف الدالئل ص  4
وكان من حديث خمرييق وكان حرباً عاملاً، وكان رجًال غنياً كثري : ، قال)2/188السرية : ر. (معلقاً 

األموال من النخل، وكان يعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفته، وما جيد يف علمه، وغلب 
ر يا معش: عليه إلف دينه، مل يزل على ذلك حىت إذا كان يوم أحد، وكان يوم ُأُحد يوم السبت قال

ال سبت : قال. إن اليوم يوم السبت: قالوا. يهود، واهللا إنكم لتعلمون أن نصر حمّمد عليكم احلق
. اهـ. مث أخذ سالحه فخرج حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأحد وقاتل حىت قتل. لكم



، وذكره احلافظ يف 502، 1/501، وعنه ابن سعد 1/263وأخرجه الواقدي يف املغازي 
  .6/73ة اإلصاب
كعب بن ماتع احلمريي، أبو إسحاق املعروف بكعب األحبار، أدرك النيب صلى اهللا عليه   5

وسلم رجًال وأسلم يف خالفة عمر رضي اهللا عنه، وكان حسن اإلسالم متني الديانة، ثقة، وكان 
ابة خبرياً بكتب اليهود، له ذوق يف معرفة صحيحها من باطلها يف اجلملة، روى عنه عدة من الصح

أبو هريرة، وابن عباس، تويف كعب حبمص ذاهبًا للغزو يف أواخر خالفة عثمان رضي اهللا عنه : منهم
، 2/135، التقريب 494- 3/489، سري أعالم النبالء 7/445ابن سعد : ر. (هـ32سنة 

  ).324- 5/322، اإلصابة 7/161اجلرح 
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، )ب/2/172/ ( 2حبريا الراهب: مثل 1]متديّنوهم[وكذلك ما حكاه أحبار النصارى و 
  6وأسقف الشام 5وضغاطر 4وصاحب بصرى 3]نسطور احلبشة[و

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .والصواب ما أثبّته) متديّنيهم(م  يف ص، 1
  ).759: ص: ر. (تقدمت ترمجته 2
: ، وقال اخلفاجي719/ 1وهو خطأ، والتصويب من الشفا) يصطهون: (يف م، ص 3

: ونسطور الشام قصته مذكورة يف السري وهي. ونسطور احلبشة، احرتز به عن نسطور الشام وغريه
، ويف بعض )1/273ذيب تاريخ ابن عساكر ، 1/130ابن سعد : ر. (قريبة من قصة حبريا

إن نسطور احلبشة غري ): "الشفا(نسطور بدون إضافة للحبشة، وقد قال الشراح ) الشفا(النسخ 
نسيم الرياض : ر. (اهـ". معروف، ولعله من علماء أهل الكتاب الذين كانوا عند النجاشي

3/265.(  
نيب صلى اهللا عليه وسلم دحية رضي ملكها الذي أرسل إليه ال: وصاحبها: قال اخلفاجي 4

إنه مات عام : وقال - كما قاله ابن حجر   - احلارث بن أيب مشر الغساين : اهللا عنه بكتابه، وهو



نسيم الرياض : ر. (الفتح، ومل يذكر قصته وإسالمه وما أخرب به عن أمره صلى اهللا عليه وسلم
  ).1/38، فتح الباري 3/265

، عن ابن عباس واملسور بن رفاعة والشَّفاء والعالء بن 1/261أخرج قصته ابن سعد : قلت
، دخل حديث بعضهم يف حديث بعض  - رضي اهللا عنهم  - احلضرمي وعمرو بن أمية الضمري 

أن شجاع بن وهب رسوُل رسول اهللا صلى اهللا عليه :  - وفيه  - ، فذكره يف سياق طويل :...قالوا
ة دمشق فلم ُيْسِلم وتـََوعَّد النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم بكتابه إىل احلارث الغساين، وكان بغوط
ه إليه وكتب إىل قيصر خيربه بذلك فكتب إليه قيصر أن ال تسر إليه واْلَه عنه، وأسلم . جبيش ُيَسريِّ

إين قد قرأت اإلجنيل فأجد صفة هذا النيب : ، وكان روميًا وكان يقول)ُمّري: (حاجب احلارث وامسه
وبعث ُمّري بكتاب . بعينه فأنا أومن به وأصّدقه أخاف من احلارث أن يقتلين صلى اهللا عليه وسلم

مع شجاع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرئه به السالم وخيربه أنه على دينه، فقال رسول اهللا 
فمات ". باد ملكه: "، أما احلارث فقال عنه صلى اهللا عليه وسلم"صدق: "صلى اهللا عليه وسلم

، من طريق الواقدي بنحوه، ونقله عنه ابن كثري 3/64وأخرجه ابن سعد أيضًا . لفتحاحلارث عام ا
  .19، 2/18، خمتصراً، والسيوطي يف اخلصائص 4/268يف البداية 

تغاطر، وهو أسقف من كبار الروم أسلم على يد : امسه: ضغاطر الرومي األسقف، ويقال 5
 عليه وسلم إىل هرقل وَغريَّ لباسه وأظهر إسالمه دحية رضي اهللا عنه، ملا أرسله رسول اهللا صلى اهللا

مه البخاري يف حديث أيب سفيان يف  فقتلوه، وكان ذلك يف سنة ست من اهلجرة، وهو الذي أ
التجريد : ر. (كتب هرقل إىل صاحب له برومية كان نظريه يف العلم: قصة قيصر حيث قال

، أليب نعيم، اإلصابة 103- 101، دالئل ص 43، 42، 1/33، وفتح الباري 1/272
  ).3/266، نسيم الرياض 3/277

وقال . اهـ". ولعله نسطور احملرتز عنه فيما تقدم: "3/266قال القاري يف شرحه  6
م) أساقفة الشام(ويف نسخة : (اخلفاجي : ر". (صاحب إيليا وهرقل ابن الناطور وغريهم: ويعين 

  ).3/266نسيم الرياض 
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ممن آمن وحّقق وأسلم  3، وسلمان وأساقفة جنران2، والنجاشي ملك احلبشة1واجلارود 
  .وصدق
  :ومن دالئل نبوته عليه السالم ما نطقت به الكهان - 58 
  5بن كليب وشّق وَسِطيح 4مثل شافع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلارود بن املعلى رضي اهللا عنه، ويقال ابن عمرو بن املعلى، أبو غياث، وامسه بشر، وكان  1

سيد عبد القيس على دين النصرانية، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة عشرة فأسلم، 
ْلبًا على دينه، وأدرك الرِّدة وملا ارتد قومه دعاهم إىل احلّق، وقتل اجلارود وكان حسن اإلسالم صُ 

، 294، 4/293السرية : ر. (هـ، ويف خالفة عمر رضي اهللا تعاىل عنهما21بأرض فارس سنة 
  ).5/48، البداية 1/226، للبيهقي، اإلصابة 5/328البن هشام، دالئل 

  ).833: ص: ر. (تقدمت ترمجته 2
ن وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جنران يف ستني راكبًا فيهم أربعة هم الذي 3

عشر رجًال من أشرافهم وكان هلم علم بالكتاب وفيهم أسقفهم وإمامهم أبو حارثة بن علقمة وقد 
َشُرَف فيهم ودرس كتبهم وكانت ملوك الروم من النصرانية ُحيّلونه وخيدمونه، وقد أىب وفد نصارى 

ن قبول اإلسالم وفيهم نزلت صدر سورة آل عمران، ودعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنرا
كوز : إىل املباهلة فنكلوا وصاحلوه على اجلزية، وقد أسلم بعضهم حينمنا رجعوا إىل جنران، ومنهم

فأضمرها  بن علقمة أخ أليب حارثة حينما أقر له بأن حمّمدًا صلى اهللا عليه وسلم هو النيب املنتظر، 
  .كوز حىت أسلم بعد ذلك

، البن 266- 2/254، السرية )8/93فتح الباري . (صحيح البخاري كتاب املغازي: ر(
  ).للبيهقي 393- 5/382، أليب نعيم، دالئل 354- 353هشام، دالئل ص 

كاهن من كهان العرب، أخرب تبعًا خبرب النيب صلى اهللا عليه وسلم : شافع بن كليب، هو 4
نسيم : ر. (ال أعرفه: وقال احلافظ احلليب ومن تبعه - كما تقدم بيانه   -  املدينة ومبهاجرته إىل

  ).3/271الرياض 
ِشق بن صعب : هو - بكسر الشني  - مها كاهنان من كهان العرب، وِشقُّ : شّق وسطيح 5

بن َيْشكر، وجده األعلى ربيعة بن أمنار، وكان بيد واحدة ورجل واحدة، وعني واحدة، ولذلك مسي 
  .كنصفه: ِشقٌّ ِشّقاً، ألنه كان كشق اإلنسان أي



ابن ربيع بن ربيعة بن مسعود، ومسي سطيح : هو - بفتح السني وكسر الطاء  - وَسِطيح 
سطيحًا ألنه كان كالقطعة من اللحم امللقاة على األرض وكأنه سطح عليها، فإن جسده ال عظم 

  .إنه عاش ثالمثائة سنة: خ وقيلفيه غري مججمة رأسه، فكان يدرج كالثوب فإذا غضب انتف
وقصتهما وذكرمها للنيب صلى اهللا عليه وسلم مذكورة يف السرية مشهورة وهلما قصص كثرية يف 

  .التواريخ وأدركا زمانه صلى اهللا عليه وسلم
، للماوردي، دالئل 242- 240، البن هشام، أعالم النبوة ص 54- 1/48السرية : ر(
، 269- 2/268، للبيهقي، البداية 130- 1/126،أليب نعيم، دالئل 128- 122ص

  ).3/271، نسيم الرياض 61- 1/57اخلصائص 
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  .2بن قارب الدوسي وخنافر 1وسواد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي، الصحايب رضي اهللا عنه، وكان كاهنًا من كهان  1
، كان له رئي من اجلن يزتيه وخيربه باملغّيبات فبينما هو ذات ليلة إذ أتاه  - قبل إسالمه  - العرب 

نت تعقل، قد بعث رسول من لؤي قم يا سواد بن قارب فامسع مقاليت إن ك: فضربه برجله وقال له
بن غالب يدعو إىل اهللا عزوجل وإىل عبادته، مث أتاه ليايل يقول له مثل مقالته، فركب ناقته وأتى 
املدينة واجتمع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآمن به وأخربه خبرب رؤيته وما قال له من 

  .األشعار فسر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، والسيوطي 149، 3/148وهذا احلديث له عدة طرق ذكرها احلافظ يف اإلصابة : قلت

، 2/603، واحلاكم 2/2/202، وأخرجه البخاري يف التاريخ 172- 1/170يف اخلصائص 
. ، وابن إسحاق114- 111، وأبو نعيم يف الدالئل ص 254- 2/248والبيهقي يف الدالئل 

وأصل هذا . ة واحلسن بن سفيان يف مسنده وغريهم، وابن شاهني يف الصحاب)1/268السرية : ر(
، خمتصراً دون ذكر اسم سواد، )7/177فتح الباري . (احلديث يف صحيح البخاري كتاب املناقب

  .وجزم به ابن حجر يف الفتح. اهـ". يشبه أن يكون سواد بن قارب: "وقال البيهقي



على يد معاذ بن جبل، وقصة  ُخَنافر بن التوأم احلمريي، كان كاهنًا من محري مث أسلم 2
، فذكر  :...إسالمه أنه كان له رئي يف اجلاهلية ففقده بعد ظهور اإلسالم، مث أتاه ذات ليلة فقال له

فرقان بني الكفر واإلميان أتى به رسول من مضر مث من أهل املدر  - : كالمًا طويًال جاء فيه قول
جًا قد دثر ر، وأوضح  وَمن هذا : ، فيه مواعظ ملن اعترب، قلتابتعث فظهر، فجاء بقول قد 

أمحد خري البشر، فإن آمنت أعطيت البشر، وإن خالفت أصليت : املبعوث باآلي الكرب؟ قال
فاحتملت أهلي وأقبلت على معاذ بن : سقر، فآمنت يا خنافر وأقبلت إليك أبادر، قال خنافر

، بطوهلا مث قال 2/151اإلصابة أورد قصته احلافظ يف . اهـ. جبل بصنعاء فبايعته على اإلسالم
  .اهـ. إسناد خربه ضعيف: يف إسناده مقال، وذكره األزدي وقال: احلافظ
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  ،3، وابن َخَلصة الدوسي2، وِجْذل بن ِجْذل الكندي1وأفعى جنران 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ملك من ملوك جنران كان كاهناً، وهو األفعى بن األفعى اجلرمهي، فعن : هو: قال اخلفاجي 1

قدم شيخ من صدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه : عاصم بن عمر بن قتادة، قال
وقد مسعت أفعى جنران يذكر يف :  - فذكر كالمه وفيه  - يا رسول اهللا : َحيُفُّون به فقالأربعون رجًال 

غابر الزمان أنه سيبعث نيب من صفته أن له خامتًا يسطع نوره بني كتفيه يبعث مبكة ويهاجر إىل 
طيبة، فبالذي فضلك بالرسالة وإيضاح الداللة إال كشفت يل عن خامت نبوتك، فتبسم رسول اهللا 

حفظت على طول العهد وإن فيك ملعترباً، مث كشف له عن خامت : لى اهللا عليه وسلم، وقالص
  .اهـ. النبوة فأكب عليه يقبله

مضر وربيعة : وأفعى جنران هو الذي حكم بني أوالد نزار ملا تشاحوا يف مرياث أبيهم وهم
ثار أنه من ولد نزار بن معد بن يا مضر، أنت أبو النيب التهامي، فإنا جند يف اآل: وأمنار وإياد، وقال

نسيم : ر. (عدنان، وإين ألرى النبوة بني عينيك نوراً، وأجلسه على سرير ملكه وجلس حتته
  ).2/5، للصاحلي، األعالم 344- 1/342، سبل اهلدى 2/25، تاريخ الطربي 3/272



، ومل نر هو كاهن من كهان العرب أخرب مببعثه صلى اهللا عليه وسلم قدمياً : قال اخلفاجي 2
جذل من كنده وهي قبيلة معروفة، ملا ولدته أمه التمست : تفصيل قصته، إّال أّن التلمساين قال

ذََكَرُه فلم جتده من شّدة الربد، فظنته جارية فطرحته وزوجها يف سكرات املوت، فاشتغلت مبوته، مث 
ن أنه مات ذكرت بعد ثالث رؤيا بشرت فيها بولد ذكر تسميه باسم أبيه، فقامت وهي تظ

  ).3/272نسيم الرياض : ر. (فوجدت كلبه ترضعه فحملته َومسَّته باسم أبيه
ابن خلصة الدوسي، كاهن من كهان العرب، بشر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، أخرج خربه  3

اخلرائطي يف كتاب اهلواتف من طريق عيسى بن يزيد عن صاحل بن كيسان عمن حّدثه عن مرداس 
حضرت النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكرت عنده الكهانة وما كان من : البن قيس الدوسي، ق

، فذكر قصة طويلة ...يا رسول اهللا عندنا شيء من ذلك أخربك به: تعبريها عند خمرجه، فقلت
يا معشر دوس : أن كاهنهم ابن خلصة كان يصيب كثريًا مث أخطأ مرة بعد مرة مث قال هلم - : منها

. مبكة وأنا ميت وإنه مات عقب ذلك: من أين؟ قال: ألنبياء، فقلناحرست السماء وخرج خري ا
، وعزاه أيضًا إىل ابن عساكر، وقال احلافظ يف 1/185،186وذكره السيوطي يف اخلصائص

وعيسى بن يزيد أظنه ابن داب وهو كذاب، ويف السند عبد اهللا بن حمّمد ابن : "6/79اإلصابة 
  .اهـ". البلوي أيضاً 
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ونطقت به هواتف  3، إىل ما مسع من األصنام2بنت كريز،  وفاطمة ابنة النعمان 1وسعدى 
إىل ما ظهر عند مولده من اآليات مما . 5بالقلم األّول ، ووجد مكتوباً على احلجارة املدفونة4اجلان
  حكته

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
سعدي بنت كريز بن ربيعة بن عبد مشس العبشمية رضي اهللا عنها، خالة عثمان بن عفان  1

رضي اهللا عنه، وكانت قد تكهنت لقومها، ذكر أبو سعد النيسابوري يف كتاب شرف املصطفى من 
كان : ّمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان وهو امللقب بالديباج عن أبيه عن جده، قالطريق حم

أن خالته سعدى أخربت عثمان ببعثة النيب صلى :  - ، فذكر قصة طويلة فيها ...إسالم عثمان أنه



اهللا عليه وسلم وتزوجه بابنته رقية فصدقها وكان ذلك سبب إسالمه، ويف ذلك تقول خالته 
  :سعدى

  اهللا عثمان الصفي بقوله فأرشده واهللا يهدي إىل احلقّ هدى 
  فبايع بالرأي السديد حمّمداً وكان ابن أروى ال يصد عن احلقّ 

، يف سياق طويل وسكت عن اخلرب ونقله 107، 8/106وذكره احلافظ يف اإلصابة 
  .، خمتصراً 3/273اخلفاجي يف نسيم 

، من طريق عاصم بن عمر ابن 2/261، والبيهقي يف الدالئل 1/167أخرجه ابن سعد  2
كانت امرأة يف بين النجار يقال هلا فاطمة : قال - مرسًال  - قتادة والزهري عن علي بن حسني 

بنت النعمان كان هلا تابع من اجلن فكان يأتيها، فأتاها حني هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قد جاء النيب الذي ُحيَرِّم الزنا : مالك مل تأت كما كنت تأيت؟ قال: فانقض على احلائط، فقالت

  .، عن ابن إسحاق معلقاً 2/213واخلمر، وذكره السهيلي يف الروض األنف 
يا : من صارخ يقول - قبل إسالمه  - ومن ذلك ما مسعه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  3

فتح  :ر. (أخرجه البخاري يف كتاب املناقب. ال إله إّال اهللا: جليح أمر جنيح رجل فصيح يقول
، والبيهقي يف الدالئل )269- 1/268السرية : ر. (، وقد ذكر ابن إسحاق)7/177الباري 

، والسيوطي يف اخلصائص 122- 115، وأبو نعيم يف الدالئل ص )260- 2/243
، وغريهم كثريًا مما مسعه املشركون من أجواف أصنامهم يقول إن أمرهم بطل 173- 1/170

  .ويأمرهم باتباعهبظهور الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ومن ذلك مسعه سواد بن قارب رضي اهللا عنه وقد تقدم، ومساع ذياب بن احلارث هاتفاً  4
: يا ذياب يا ذياب امسع العجاب بعث حمّمد بالكتاب، ومساع ابن قرة الغطفاين هاتفًا يقول: يقول

. فيه ذلك مجع) اهلواتف(وللخرائطي كتاب . جاء حّق فسطع ودم باطل فانقمع، إىل غري ذلك
، والبيهقي يف 114- 107وذكره أيضًا أبو نعيم يف الدالئل ص 

، وابن كثري يف البداية 255- 8/246،واهليثمي يف جممع الزوائد2/248،261الدالئل
  .182- 1/173، والسيوطي يف اخلصائص 356- 2/332

د يف وج: ما ورى عن طلحة رضي اهللا عنه، قال: وقد نقله املؤرخون يف قصص كثرية، منها 5
عبدي املنتخب املتوكل املنيب : البيت حجرًا منقورًا يف اهلدمة األوىل، فدعي رجل فقرأه، فإذا فيه

املختار، مولده مبكة ومهاجره طيبة، ال يذهب حىت يقيم السنة العوجاء ويشهد أن ال إله إّال اهللا 



اللهم جاء احلق من  بامسك: ، ذكر ابن ظفر أنه وجد باخلط العرباين على حجر...وأمته احلمادون
  .ال إله إّال اهللا حمّمد رسول اهللا، وكتبه موسى بن عمران. رّبك بلسان عريب مبني

، 63، 1/62، للبيهقي اخلصائص 2/61، للبخاري، دالئل 1/1/445التاريخ الكبري: ر(
  ).، للصاحلي509- 507، 107- 1/103للسيوطي، سبل اهلدى والرشاد 
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ا رأت نوراً خارجاً 1أمه والنسوة الثقات من كونه حال بروزه كان رافعًا بصره إىل السماء  ، وأ
قد أضاء حىت مأل األرض إىل ما جرى عند  ، والنور3، ورأين النجوم وقد تدلت من األفق2معه

  والدته من ارجتاج
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، عن عكرمة مرسًال، وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 1/102أخرجه ابن سعد  1  
، عن ابن أيب هند بنحوه، وفيه انقطاع فإن داود بن أيب هند القشريي، وإن كان ثقة يهم 138

  ).1/235التقريب : ر. (قبلها: من الطبقة اخلامسة مات سنة أربعني ومائة وقيلبآخرة إّال أنه 
  .، عن أيب احلكم التنوخي مرسالً 1/113وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

، 1/83، وعنه البيهقي يف الدالئل 2/600، واحلاكم 4/128أخرجه أمحد يف املسند  2
د بن سويد عن العرباض بن سارية ، كلهم عن طريق سعي)512املوارد ص : ر. (وابن حبان

  .السلمي رضي اهللا عنه
  .ووافقه الذهيب". حديث صحيح اإلسناد: "وقال احلاكم

رواه أمحد بأسانيد والبزار والطرباين بنحوه، : "، وقال8/226وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
وله شاهد . اهـ". وأحد أسانيد أمحد رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان

، والبيهقي يف الدالئل 5/262من حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه أخرجه أمحد يف املسند 
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد . ، كالمها من طريق فريج بن فضالة عن لقمان ابن عامر عنه1/84
  .ورواه الطرباين". رواه أمحد وإسناده حسن وله شواهد تقويه: "، وقال8/225



كالمها يف الدالئل من طريق يعقوب ابن   1/111، والبيهقي 135أخرجه أبو نعيم ص  3
حمّمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد اهللا بن عثمان عن أيب سويد الثقفي عن عثمان بن 

ا املخاض: أيب العاص عن أمه ا حضرت آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا ضر ، ...أ
  .فذكرته
عبد العزيز بن عمران وهو : رواه الطرباين، وفيه: "8/223قال اهليثمي يف جممع الزوائد و 
  ).1/511التقريب : ر. (وهو كما قال اهليثمي. اهـ". مرتوك
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، وغيض ماء حبرية طربية، ومخود نار فارس وكان هلا ألف عام 1أبواب كسرى وسقوط شرفاته 
  .3، وحراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطني2مل ختمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شرافته: يف م 1
مها يف الدالئل، ، كال129- 1/126،والبيهقي141- 138أخرجه أبو نعيم ص 2

واخلرائطي يف ). 6/279اإلصابة :ر. (، وابن السكن يف الصحابة240واملاوردي يف أعالم ص
، كلهم من طريق يعلى بن )1/87اخلصائص : ر.(، وابن عساكر)2/268البداية : ر.(اهلواتف

ملا  : وقد أتت عليه مخسون ومائة سنة قال - عمران البجلي عن خمزوم بن هاين املخزومي عن أبيه 
  .، فذكر يف سياق طويل...كانت الليلة اليت ولد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اهـ". هذا حديث منكر غريب: "، وقال38- 35وذكره الذهيب يف السرية ص 
حديث غريب ال نعرفه إّال من حديث خمزوم عن أبيه، تفرد به أبو أيوب : "وقال ابن عساكر

  .اهـ". البجلي
عبدان يف كتاب الصحابة من طريق سعيد بن مزاحم عن معروف ابن حربوذ وأخرجه : قلت

. ، فذكر القصة بطوهلا...ملا كانت ليلة مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن بشري بن تيم، قال
  .اهـ. إنه مرسل: 1/187وقال احلافظ يف اإلصابة 



َوَجْدنَاَها ُمِلَئْت َحَرسًا َشِديدًا َوُشُهباً َوأَنَّا َلَمْسَنا السََّماَء فَـ {: قال تعاىل حكاية عن اجلن 3
َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اآلَن جيَِْد َلُه ِشَهاباً َرَصداً    ].9- 8:اجلن اآليان[}َوأَنَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ
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، وكان 1وال قمر ألنه نور كله) أ/2/173/ (وكونه عليه السالم مل يكن له ظل يف مشس  

  .2الذباب ال يسقط على جسدهوثيابه
  ويف 4وأخربهم أن قربه باملدينة يكون. 3وأعلم أصحابه مبوته ودنّو أجله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول، من طريق : "42قال السيوطي يف املناهل ص  1

عبد الرمحن بن قيس وهو وضاع كذاب عن عبد امللك بن الرائد وهو جمهول عن ذكوان أن رسول 
  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يرى له ظل يف مشس وال قمر، وال أثر قضاء حاجة

وقال القاري يف شرحه للشفا . 173هذا اخلرب مل خيرجه السيوطي يف املناهل ص  2
هذا : "3/282وقال اخلافجي يف نسيم الرياض ". ال علم يل مبن رواه: قال الدجلي: "3/282

م قالوا   ".ال يعلم من روى هذا: ما قاله ابن سبع أيضاً إّال أ
إىل أيب مويهبة مواله وقد أخرج حديث أيب  نعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه 3

، كالمها من طريق 56- 3/55، واحلاكم 3/488مويهبة رضي اهللا عنه اإلمام أمحد يف مسنده 
، وذكره يف :...عبيد بن حنني موىل احلكم بن أيب العاص عن أيب مويهبة موىل رسول اهللا، قال

  .فقه الذهيبووا. حديث صحيح على شرط مسلم: وقال احلاكم. سياق طويل
كما نعى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ابنته فاطمة رضي اهللا عنها، وقد أخرجه البخاري 

، كتاب املغازي 8/135فتح الباري : ر. (ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها من طرق
صحيح مسلم : ر(، 80، 11/79:، ر)43(،ويف كتاب االستئذان باب)83(باب
4/1904 ،1905.(  

أخرجه أبو نعيم يف الدالئل عن معقل بن يسار : "173سيوطي يف املناهل ص قال ال 4
، عن 3/313وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ". املدينة مهاجري ومضجعي، من األرض: "بلفظ



وهو كما . اهـ". رواه الطرباين يف الكبري وفيه عبد السالم بن أيب اجلنوب وهو مرتوك: "معقل وقال
  ).5/1762، الكامل يف الضعفاء 1/505التقريب : ر. (قال اهليثمي
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  .2صلى اهللا عليه وسلمأال تْنزعوا قميصنّيب اهللا : ونداء املالئكة عند غسله. 1بيته سكنه 
ومن دالئل نبّوته صلى اهللا عليه وسلم ما أظهر اهللا على يد أصحابه وأمته من  - 59 

الكرامات واآليات البّينات، وذلك زيادة يف ختصيصه وآياته وصدقه وزلفته عند اهللا تعاىل، وهذه 
  الداللة مّتسعة جداً فلنقتصر منها على ملعة يسرية حيصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ملا قبض رسول اهللا صلى : ، عن عائشة رضي اهللا عنهما، قالت3/338أخرجه الرتمذي  1

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئًا ما : اهللا عليه وسلم اختلفوا يف دفنه، فقال أبو بكر
حديث : "مذيقال الرت ". ما قبض اهللا نبيًا إّال يف املوضع الذي جيب أن يدفن فيه: "نسيته، قال

  .اهـ". غريب، وعبد الرمحن بن أيب بكر املليكي ُيَضعَّف من قبل حفظه
  :إّال أّن له طرقاً وشواهد تقّويه: قلت

: ر(، وابن إسحاق، )، لأللباين125: ضعيف ابن ماجه ص: ر(فقد أخرجه ابن ماجه، 
ن عباس عن ، من طريق اب7/260، والبيهقي يف الدالئل 2/292، وابن سعد )4/417السرية 

  .أيب بكر الّصديق رضي اهللا عنهم
عن  - وكان من أصحاب الصفة  - ، عن سامل بن عبيد 7/259وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

  .أيب بكر رضي اهللا عنهما
  .، عن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع عن أيب بكر7/261وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

  بالغاً  1/320ورواه مالك 
  .اهـ. ، بسند صحيح عن أيب بكر خمتصراً موقوفاً، وهو يف حكم املرفوع2/71ورواه ابن سعد 

  .اهـ.له طرق عدة موصولة ومرسلة:،وقال2/485وذكره السيوطي يف اخلصائص



: أحكام اجلنائز ص: ر". (إنه حديث ثابت مبا له من الطرق والشواهد: "وقال الشيخ األلباين
137 ،138.(  
ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا : ئشة رضي اهللا عنها، قالت، عن عا3/338أخرجه الرتمذي  2

مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً نسيته، : عليه وسلم اختلفوا يف دفنه، فقال أبو بكر
. حديث غريب: "قال الرتمذي". ما قبض اهللا نبّيًا إّال يف املوضع الذي حيب أن يدفن فيه: "قال

  .اهـ". ليكي ُيَضعِّف من قبل حفظوعبد الرمحن بن أيب بكر امل
  :إّال أّن له طرقاً وشواهد تقويه: قلت

: ر. (، وابن إسحاق)، لأللباين125ضعيف ابن ماجه ص : ر. (فقد أخرجه ابن ماجه
، من طريق ابن عباس عن 7/260، والبيهقي يف الدالئل 2/292، وابن سعد )4/417السرية 

  . - رضي اهللا عنهم  - أيب بكر الّصّديق 
وكان من أصحاب الصفة عن أيب  - عن سامل بن عبيد  7/259وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

  .بكر رضي اهللا تعاىل عنهما
، عن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع عن أيب بكر، ورواه 7/261وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

  .بالغاً  1/230مالك 
. اهـ.قوفاً، وهو يف حكم املرفوع، بسند صحيح عن أيب بكر خمتصرًا مو 2/71ورواه ابن سعد 

وقال الشيخ . اهـ". له طرق عدة موصولة ومرسلة: "، وقال2/485وذكره السيوطي يف اخلصائص
  ).138، 137أحكام اجلنائز ص : ر". (إنه حديث ثابت مبا له من الطرق والشواهد: "األلباين
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  .1الغرض، ففي صدور الكرامات واآليات على يد األتباع برهان ظاهر على صدق املتبوع

يا بنية إن أحّب الناس إيلَّ بعدي أنت، وإن : ملا حضرت أبا بكر الوفاة، قال: قالت عائشة - 
الناس علّي فقره بعدي أنت وإين كنت حنلتك جداد عشرين وسقًا من مايل فوددت واهللا أنك  أعزّ 

ذو بطن ابنة خارجة : هذان أخواي، فمن أختاي، قال: قالت. 2حزتيه، وإمنا هو أخواك وأختاك
ا جارية، فولدت أم كلثوم) ب/2/173/ (فقد ألقي يف روعي    .3أ



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
التصديق بكرامات األولياء، وما : ومن أصول أهل السنة واجلماعة: "قال اإلمام ابن تيمية 1

جيري اهللا على أيديهم من خوارق العادات يف أنواع العلوم واملكاشفات وأنواع القدرة والتأثريات،  
 كاملأثور عن سالف األمم يف سورة الكهف وغريها، وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني

  ).3/156جمموع الفتاوى : ر". (وسائر قرون األمة، وهو موجود فيها إىل يوم القيامة
ا ال توجد إّال ملن اتّبع النيب الصادق : "وقال إن كرامات األولياء هي من دالئل النبوة، فإ

فصار وجودها كوجود ما أخرب به النيب من الغيب، واألولياء دون األنبياء واملرسلني، فال تبلغ  
م كر  م ال يبلغون يف الفضيلة والثواب إىل درجا امات أحد قط إىل مثل معجزات املرسلني، كما أ

م يف بعض أعماهلم م يف بعضها كما قد يشاركو وكرامات الصاحلني تدل على . ولكن قد يشاركو
 صحة الدين الذي جاء به الرسول، ال تدل على أن الويل معصوم، وال على أنه جيب طاعته يف كل

  ).275، 11/274، جمموع الفتاوى 157، 8النبوات ص : ر". (ما يقول
فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها : وقال حصل يف موضوع األولياء التباس وخلط عظيم بني الناس

ويف هذا إنكار ملا هو ثابت يف القرآن والسنة، فخالفوا . بالكلية وهم اجلهمية واملعتزلة ومن تابعهم
ا وهم علماء الضالل ومشائخ الطرق الصوفية . اقعالنصوص وكابروا الو  وطائفة غلت يف إثبا

الذين اعتقدوا أن السحر والشعوذة والدجل من الكرامات، واستغلوها وسيلة للشرك . واملنحرفني
ا من األحياء واألموات حىت نشأ عنه الشرك األكرب بعبادة القبور وتقديس  والتعلق بأصحا

  .يف موضوع الكرامات بني التفريط واإلفراط وهم أهل السنة واجلماعة وطائفة توسطوا. األشخاص
  ".وإمنا هو مال الوارث، ومها أخواك وأختاك: "يف الطبقات البن سعد وردت العبارة كاآليت 2
، من طريق الزهري وهشام بن عروة كالمها عن عروة عن عائشة 3/194أخرجه ابن سعد  3

  .واهللا أعلم. إسناده صحيح: قلت .، فذكرته:...رضي اهللا عنها قالت
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حاط يقول ذلك لبعض أمراء املسلمني حني أ. اجلبل 1يا سارية: وروي عن عمر أنه نادى - 
، وهذه  2به العدو، وبينهما أكثر من شهر، فأمسع اهللا سارية صوَته، فكانت سبب سالمة املسلمني

  .كرامة ال توازيها كرامة
هم إىل العزاة فرأى فيهم فتية  3وروى سيف بن عمر األسدي -  أن عمر اعرتض الذين سريَّ

د أن يشهر أمرهم للناس، فكان فكرهم وتفرَّس فيهم الّشّر، وتعجب الناس من كراهيته فيهم، ومل ير 
  .4فيهم من غزا عثمان وقتله وقتل علّي بن أيب طالب وأثاروا الفنت على الناس بعد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
له : سارية بن زنيم بن عبد اهللا الدئلي الكناين، اختلف يف صحبته، فقال ابن عساكر 1

، "كان سارية خمضرماً : "، وقال املرزباين" عليه وسلمإنه أدرك النيب صلى اهللا: "صحبة، وقال الذهيب
، وذكره ابن حبان يف التابعني، وقد "روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يلقه: "وقال العسكري

هـ، وذكره احلافظ ابن حجر يف 23وّاله عمر ناحية الفرس، وأّمره على جيش وسّريه إىل فارس سنة 
م كانوا ال يؤمرون على اجليش إّال الصحابة: الاإلصابة يف القسم األّول، وق التجريد : ر". (بأ

  ).3/69، األعالم 53، 3/52، اإلصابة 1/203
، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/370أخرجه البيهقي يف الدالئل  2
، كلهم من طريق ابن وهب عن حيىي بن 579، وأبو نعيم يف الدالئل ص 7/1230واجلماعة

  .ب عن ابن عجالن عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهماأيو 
، وعزاه أيضًا للزين عاقويل يف زوائد ابن األعرايب 3/53وذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 

وذكره ابن  . إسناده حسن: يف كرامات األولياء، وحرملة يف مجعه حلديث ابن وهب، وقال احلافظ
: مث أورد للقصة طرقًا أخرى، وقال يف آخرها. إسناد جيد: ، مث قال7/131كثري أيضًا يف تارخيه 

  .اهـ. فهذه طرق يشد بعضها بعضاً 
سيف بن عمر األسدي التميمي الكويف، من أصحاب السري، ضعيف يف احلديث، عمدة  3

ه، تويف ببغداد اجلمل، والفتوح الكبري، والّرّدة، وينقل عنه الطربي كثرياً يف تارخي: يف التاريخ، من كتبه
  ).3/150، األعالم 4/295، التهذيب 1/344التقريب : ر. (هـ200سنة 

هـ، ممن خرجوا إىل القادسية، وهؤالء 14يف حوادث سنة  7، 3/6ذكره الطربي يف تارخيه  4
الفتية الذين كرههم عمر رضي اهللا عنه فتية ُدْمل سباط مع معاوية بن خديج، فكان منهم رجل 

: قتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وإذا منهم حليف هلم يقال له) ن بن ُمحْرانسودا: (يقال له
  .قتل علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه) عبد الرمحن بن ملجم(
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رضوان اهللا عليه قدم عليه قوم من اخلوارج من أهل البصرة فيهم رجل يقال  1وروي أّن علّياً  - 

بل مقتول، : فقال علّي رضوان اهللا عليه. اّتق اهللا يا علّي فإنك ميت: اجلعد بن بـَْعَجة، فقال له: له
د معهود وقضاء مقضي وقد خاب من ، عه - يعين حليته من رأسه  - ضربة على هذا ختضب هذه 

  .2افرتى
َراِدي  3وملا حضر الناس لبيعة علّي جاءه عبد الرمحن - 

ُ
  فرّده) أ/2/174/ (بن ْمْلَجم امل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ليست يف م 1
، والبيهقي يف 3/143، واحلاكم 1/542أخرجه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة  2

، كلهم من طريق شريك عن عثمان بن 49طيب يف األمساء املبهمة ص ، واخل6/438الدالئل 
  .، فذكره: ...املغرية عن زيد بن وهب، قال

: ر. (فإن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر صدوق خيطئ، ّسيء احلفظ. إسناده ضعيف: قلت
وي إن هلذا احلديث شواهد يق: "، إّال أّن البيهقي فقال)1/351، والتقريب 1/351التهذيب 

ورويناه يف كتب : "حديث أيب فضالة األنصاري، وثعلبة ابن يزيد، مث قال: وذكر منها. اهـ". ا
السنن بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أيب سنان الدؤيل عن علّي رضي اهللا عنه يف إخبار النيب 

  .اهـ". صلى اهللا عليه وسلم بقتله
ا مع األشراف، وكان قاتل علّي رضي اهللا عنه، خارجي مفٍرت، شهد فت 3 ح مصر، واختلط 

  .ممن قرأ القرآن والفقه ومن الُعّباد
وهو عند اخلوارج من أفضل األمة، وكذلك تعظمه النصريية، وعند : "قال اإلمام الذهيب

ممن نرجو له النار، وُجنَوِّز أن اهللا  - أهل السنة  - الروافض أشقى اخللق يف اآلخرة، وهو عندنا 
ما يقول اخلوارج والروافض فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبري وقاتل يتجاوز عنه، ال ك

طلحة وقاتل سعيد بن جبري وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل احلسني، فكل هؤالء نربأ منهم 



عهد - ، تاريخ اإلسالم40- 3/32ابن سعد: ر. (ونبغضهم يف اهللا ونكل أمورهم إىل اهللا عزوجل
  ).، للذهيب654، 653اخللفاءص
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  :ما حيبس أشقاها ليخضنب هذه من هذه مث متثل: مرتني أو ثالثاً مث أتاه، فقال

  2القيك للموت فإن املوت 1أشدد حيازميك
  4إذا حّل بواديك 3وال جتزع من املوت

اللهم إنَّا القو عدّونا غداً، وإين أقسم : ودعا عبد اهللا بن جحش قبل يوم أحد بيوم فقال - 
اللهم : مل ُفِعل بك هذا؟فأقول: ، فإذا قلت يل5عليك يا رب ملا يقتلوين ويبقروا بطين وجيدعوين

اللهم أما هذا : ليه الذي مسعه باألمس يدعو بذلك فقالفلما التقوا وفعلوا به ذلك، فمّر ع. فيك
  .6فقد استجيب له، وأنا أرجو أن يعطى ما سأل يف اآلخرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ُزوم)رحبان امللك: (يف م 1 أو ضلع الفؤاد، وما . الصدر، أو ما استدار بالظهر والبطن: ، واحلَيـْ

  ).1413القاموس ص  :ر. (اكتنف احللقوم من جانب الصدر
  ).آتيك: (يف الطبقات البن سعد 2
  ).القتل: (يف الطبقات البن سعد 3
، عن الفضل بن دكني أيب نعيم عن فطر بن خليفة عن أيب 3/33أخرجه ابن سعد  4

ذا اإلسناد عن : "قال ابن سعد. ، فذكره: ...الطفيل قال وزاد يف غري أيب نعيم يف هذا احلديث 
  .اهـ". إنه لعهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إيلّ : بعلّي بن أيب طال

  ).وجيدعوا يبَ : (يف م 5
، كالمها 308، 6/307، والبيهقي يف كتاب السنن1/109أخرجه أبو نعيم يف احللية 6

  .، فذكره: ...من طريق إسحاق بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه سعد رضي اهللا عنه، قال
  .اهـ". رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: "305، 9/304وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .أيضاً إىل البغوي 4/46وعزاه احلافظ يف اإلصابة 



، عن سعيد بن 250، 3/249، والبيهقي يف الدالئل 1/109وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
  .املسيب مرسالً 
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بن احلضرمي  1وذكر سيف بن عمر أنه ملا كانت وقعة البحرين واملسلمون أمريهم العالء - 
م يف  2فلما كانوا بالدهناء حيث ال ماء أراد اهللا أن يريهم آية عظيمة فلما نزل الناس نـََفرت ركا

الليل فلم يبق معهم منها بعري إّال زاد وال مزاد، وذلك حني نزل الناس وقبل أن َحيُطُّوا،  جوف
حىت أفضى بعضهم إىل بعض ) ب/2/174/ (فهجم عليهم من الغم ما مل يهجم على أمة 

ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ : فاجتمعوا إليه، فقال. أن اجتمعوا: فنادى منادي العالء
ال تراعوا : فقال. ف ال نكون كذلك وحنن إن بلغنا غدامل َحتْم مشسه حىت نصري حديثاً كي: فقالوا

فأبشروا فواهللا ال خيذل : قال. بلى: ألستم مسلمني؟ ألستم يف سبيل اهللا؟ ألستم أنصار اهللا؟ قالوا
ه على طهور  3فلما طلع الفجر صّلى بنا، ومنا املتيمم ومنا من بات. اهللا من كان يف مثل حالكم

لعدم املاء، فلما قضى صالته جثا على ركبتيه وجثا الناس فنصب يف الدعاء ونصبوا معه فلمع هلم 
فأقبل . سراب: رايد ينظر ما هذا؟ فرجع فقال: سراب مع طلوع الشمس فالتفت إىل الصّف، وقال

لوا على ماء  فقام وقام الناس فَنز . ماء: على الدعاء، مث ملع هلم آخر فكذلك مث ملع آخر فقال العالء
من كل وجه فأناخت إليهم  4كثري فشربوا واغتسلوا، فما تعاىل النهار حىت أقبلت اإلبل ُتْكَرد

  وعليها أزوادهم، فقام كل رجل
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

العالء بن احلضرمي رضي اهللا عنه، الصحايب املعروف، واسم أبيه عبد اهللا بن عماد، له  1
  .أربعة أحاديث

ْهَناء 2 معجم البلدان : ر. (الوادي الذي ببالد بين متيم ببادية البصرة يف أرض بين سعد: الدَّ
2/493.(  

  ).كان: (يف م 3
  ).402القاموس ص : ر. (ُتساق: أي 4
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: مث ترحوا، قال 2بعد النـََّهل 1منهم إىل ظهره فأخذه فما فقدوا ِسْلكًا فأرووها وشربوا الَعلَّ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعمد إىل إداوة فمألها مث ) أ/2/175/ (وفيهم أبو هريرة صاحب 
فرجع فإذا اإلداوة مملوءة . ارجع َيب إىل املاء: لرفيقه تركها على املاء فلما أبعدوا قال أبو هريرة

ا آية من اهللا عزوجل 3واألرض بالقع   .فحقق وحققوا أ
وملا انتهى العالء إىل البحر وجد العدّو قد حترَّز من املسلمني يف اجلانب اآلخر فجمع  - 

به يف  4 ماء تعتربوناحلمد قد أراكم من آياته يف الرب - وله  - إن اهللا : املسلمني وخطبهم فقال
ضوا إىل عدوّكم واستعرضوا البحر إليهم فإن اهللا قد مجعهم لكم بدارين نفعل : ، فقالوا5البحر فا

اب بعد الدهناء أحداً  يا أرحم : "فارحتلوا بأمجعهم حىت جاءوا ساحل البحر فدعا ودعوا. واهللا وال 
حميي املوتى، يا حّي يا قيوم، ال إلَه إّال أنت  الرامحني، يا كرمي يا حليم، يا أحد يا صمد، يا حّي يا

فوقها ماء يغمر أخفاف اإلبل،  7البحر فإذن اهللا ميشون على مثل رملة ميثاء 6فأجازوا". يا ربنا
  وإن ما بني الساحل ودارين مسرية يوم وليلة لسفن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1238القاموس ص: ر. (رب بعد الشرب تباعاً الشربة الثانية، أو الش: الَعلُّ والَعَللُ  1
  ).1377القاموس ص : ر. (أّول الشرب: النـََّهل 2
  ).910القاموس ص : ر. (بالقع: مجعه. األرض القفر: البَـْلقع 3
  ).تعربون: (يف م 4
وهي حاليًا قرية ) َدارِيٌّ : (فرضة باحلربين جيلب إليها املسك من اهلند، والنسبة إليها: دارين 5

، 2/432معجم البلدان : ر. (جزيرة من شرق اململكة العربّية الّسعوديّة بالقرب من القطيف أو
  ).، حمّمد شراب115املعامل األثرية ص 

  ).فأخذوا: (يف م 6
  ).226القاموس ص : ر. (األرض السهلة: املِْيثاء 7
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البحر يف بعض األحوال، فالتقوا بعدّوهم فما تركوا منهم خمربًا وسبوا الذراري واستاقوا األموال 
سهم نفل الفارس ستة آالف، والراجل ألفني فلما فرغوا من عدّوهم رجعوا ) ب/2/175/ (فبلغ 
  :شاعرهم 2حىت عربوا أيضاً، فقال عفيف بن املنذر 1هم على بدئهمعود

  3أمل تر أن اهللا َذلَّل َحبَْره وأنزل بالكفار إحدى اَجلالَِئل
  َدَعْونا الذي َشقَّ البحار فجاءنا بأعجب من فـَْلق البحار األوائل

م اخلف حمّمداً إن هذا من عظيم اآليات، الله: وملا اّتصل اخلرب بأيب بكر رضي اهللا عنه قال
  .4فينا

واملسلمون  5ورى سيف بن عمر أنسعداً : ومن كرامات هذه األمة كالم العجماء - 
وهم يف الغزاة قرموا إىل اللحم فأرسلوا َمْن يطلب هلم شيئًا من الغنم والبقر فتحصن  6بالقادسية

ا وأحرزوا ماشيتهم   أصحا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).درهم: (يف م 1
، يف القسم الثالث ممن ليسوا من أصحاب النيب صلى 5/109ذكره احلافظ يف اإلصابة  2

عفيف بن املنذر التميمي، أحد بين عمرو : "اهللا عليه وسلم باّتفاق من أهل العلم واحلديث، قال
بن متيم، ذكره سيف يف الفتوح، وأنه شهد مع العالء احلضرمي يف قتال احلطيم وأبلى فيه بالء 

وذكر هذه األبيات . اهـ. ، وذكر األبيات...وهو القاتل يذكر خوضهم البحر مع العالء  حسناً،
  .2/432أيضاً ياقوت احلموي يف معجم البلدان 

  ).اجلالجل: (يف م 3
كتب إَيل الّسرَّي عن شعيب عن سيف : ، وقال528- 2/522ذكره الطربي يف تارخيه  4

، فذكره يف : ...عن منجاب بن راشد، قالعن الصعب بن عطية بن بالل عن سهم بن منجاب 
  .، خمتصراً 6/370ونقله ابن كثري يف البداية . سياق طويل

  .سعد بن أيب وقاص مالك الزهري، الصحايب املعروف رضي اهللا عنه: هو 5



: ر. (بني النجف واجلّف إىل الشمال الغريب يف الكويف، وإىل اجلنوب من كربالء: القادسية 6
  ).، عاتق البالدي248، معجم املعامل اجلغرافية ص 4/291معجم البلدان
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: والغنم، فحلف له وقال فسأله أن يدله على البقر 2بن عمرو رجًال على أمجة 1فرأى عاصم

كذب واهللا َها حنن أوالء، فدخل فاستاق : وإذا هو راعي تلك األمجة فصاح منها ثور. ال أعلم
ا العسكر، فقسمها عاصم على املسلمني فأخصبوا، وبلغ ذلك احلجاج بن يوسف  الثريان فأتى 

  .3هدوا به عندهإليه مجاعة ممن مسع الثور يقول ذلك فش) أ/2/176/ (أيامه فأنكره فحضر
م يف هذه الغزاة ما رآه رستم -  رأى فيما يرى النائم   - الذي كان على الفرس  -  4ومن كراما

كأن ملكاً نزل من السماء حىت دخل عسكر فارس فختم السالح أمجع مث دفعه إىل النيب صلى اهللا 
  .5عليه وسلم فدفعه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر رضي اهللا عنه

م املشهورومن   -    بن بشر كانا عند 7بن حضري، وعباد 6أن أسيد: كراما
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

عاصم بن عمر التميمي رضي اهللا عنه، من الصحابة، أحد الشعراء الفرسان، أخو القعقاع  1
بالء بن عمرون أنشد أشعارًا كثريًة يف فتوح العراق، وكان له وألخيه بالقادسية مقامات حممودة و 

  ).3/248، األعالم 4/6اإلصابة : ر. (حسن
  ).1388القاموس ص : ر. (ُأُجم: مجعه. الشجر الكثيف امللتف: اَألَمجَة 2
، عن سيف بن عمر، وفيه أن الذين شهدوا عند 14، 3/13ذكره الطربي يف تارخيه  3

  .نذير بن عمرو، والوليد بن عبد مشس وزاهر: احلجاج بصحة هذه الكرامة منهم
رستم بن فرخزاد، قائد جيش الفرس بالقادسية، وكان منجماً، وقد فـَوَّضته بوران بنت   4

كسرى ملكة الفرس أمر امللك عشر سنني مث يصري امللك إىل آل كسرى، وقتله هالل بن عّلفة 
  ).51- 7/29البداية : ر. (التيمي يف القادسية

، 7/42كثري يف البداية ، عن سيف بن عمر، وابن  26، 3/25ذكره الطربي يف تارخيه  5
43.  



له مثانية  - أسيد بن احلضري بن مساك األنصاري األشهلي رضي اهللا عنه، الصحايب املعروف  6
  .عشر حديثاً 

عباد بن بشر بن وقش األنصاري رضي اهللا عنه، له حديث واحد أورده أبو داود والطرباين  7
  ).4/22اإلصابة : ر. (لم له غريهال أع. وابن شاهني، قال إمساعيل القاضي عن ابن املديين
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أضاءت  نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة ظلماء حندس يتحدثان حىت إذا خرجا من عنده

ما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه  هلما عصى أحدمها فمشيا يف ضوئها، فلما تفرق 
  .1فمشى يف ضوئها، انفرد بإخراجه البخاري

أمين موالة خرجت من مّكة مهاجرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  2ومن ذلك أن أم - 
ا عطش شديد، فبينا إىل املدينة وهي ماشية ليس معها زاد وهي صائمة يف ي وم شديد احلّر فأصا

فرفعت رأسي فإذا أنا بدلو من : أو قريبًا منها إذا حبفيف شيء فوق رأسها، قالت 3هي بالروحاء
فدنا مين حىت إذا كان حيث استمكن منه : قالت. مدىل برشاء أبيض) ب/2/176/ (السماء 

ل يف الشمس يف اليوم الشديد فلقد كنت بعد ذلك أطو : قال. تناولته فشربت منه حىت رويت
  .4احلركي أعطش فما عطشت بعدها

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، 7/124فتح الباري : ر). (13(أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار باب  1
  .، عن أنس رضي اهللا عنه6/78، وعنه البيهقي يف الدالئل )125
بنت ثعلبة، : هللا عليه وسلم وخاضنته امسهاأم أ مين رضي اهللا عنها موالة النيب صلى ا 2

- 8/212اإلصابة : ر. (، وهلا مخسة أحاديث - رضي اهللا عنهم  - وماتت يف خالفة عثمان 
214.(  
العامل : ر. (كم، من املدينة74حمطة على الطريق بني املدينة وبدر، على مسافة : الروحاء 3

  ).، حمّمد شراب131األثري ص 



: ر. (، وابن السكن2/67، أبو نعيم يف احللية 8/224بقات أخرجه ابن سعد يف الط 4
، : ...، من طريق جرير بن حازم وهشام بن حسان عن عثمان بن القاسم، قال)8/213اإلصابة 
  .فذكره

: ، عن ثابت وأبو عمران اجلويف وهشام بن حسان قالوا6/125وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
  .، فذكروه وإسناده منقطع. . 

  .، عن ابن سعد وابن السكن، وسكت عنه8/218احلافظ يف اإلصابة وأورده 
  اجمللد الثاين
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ملشركني وقد استعلى املشركون على ومن ذلك أيضًا أن الرباء بن مالك لقي جيشًا من ا - 
، فأقسم على 1إنك لو أقسمت على اهللا ألبرَّك: يا براء إن رسول اهللا قال: املسلمني فقالوا له

مث التقوا أيضاً على قنطرة . فمنحوا أكتافهم. أقسمت عليك يا رّب ملا منحتنا أكتافهم: فقال. رّبك
أقسمت عليك يا رّب ملا : فقال. براء على رّبكأقسم يا : السوس قاتلوا يف املسلمني فقالوا له

  .2فمنحوا أكتافهم. منحتنا أكتافهم
أقسمت عليك يا رّب ملا : انكشف املسلمون، فقال الرباء 3ويف رواية أنه ملا كان يوم تسرت - 

  .4فمنحوا أكتافهم فاستشهد. منحتنا أكتافهم وأحلقتين بنبّيك
ى عمران بن احلصني وتصافحه فلما اكتوى ومن ذلك أيضًا أن املالئكة كانت تسلم عل

  .5انقطعت عنه، فلما كان قبيل موته عاودته فسلمت عليه رضي اهللا عنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، من طريق ثابت وعلّي بن زيد عن أنس بن مالك رضي اهللا 5/650أخرجه الرتمذي  1
أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له، لو كم من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه، قال

  .هذا حديث صحيح حسن: قال الرتمذي". أقسم على اهللا ألبره، منهم الرباء بن مالك
، والبيهقي يف 292، 3/291، واحلاكم 1/154أخرجه ابن عبد الرب يف االستيعاب  2

نس ، كلهم من طريق سالمة بن روح عن ُعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أ6/318الدالئل 
  .ووافقه الذهيب". صحيح اإلسناد مل خيرجاه: "وقال احلاكم. ، فذكره: ...رضي اهللا عنه، قال



وهو تعريب شوشة، أعظم مدينة : - بالضم مث السكون وفتح التاء األخرى  - ُتْسَرت  3
هـ، وجعلها عمر رضي اهللا عنه من أرض 20خبوزستان، فيها أقرب الرباء بن مالك، وفتحت سنة 

ا منهاالبصرة لق   ).1/29معجم البلدان : ر. (ر
، وابن حجر يف 96، 7/95، وابن كثري يف البداية 3/181ذكره الطربي يف تارخيه  4

  .149، 1/148اإلصابة 
  ).849: ص: ر. (تقدم خترجيه 5
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غزونا مع العالء بن احلضرمي دارين فدعا : 1قال بعضهم) أ/2/177/ (ومن ذلك  - 

بثالث دعوات فاستجيب له فيهن، نزلنا مْنزًال فطلب املاء ليتوضأ فلم جيده، فقام فصلى ركعتني 
اللهم اسقنا غيثًا نتوضأ منه ونشرب فإذا توضأنا اللهم إنا عبيدك ويف سبيلك نقاتل عدّوك، : وقال

مل يكن ألحد يف نصيب غرينا، فسرنا قليًال فإذا حنن مباء حني أقلعت عنه السماء فتوضأنا منه 
  .وتزودنا
ا حىت أنظر هل استجيب له أم ال؟ فسرنا قليًال  2فمألت إداويت: قال الراوي -  وتركتها مكا

فجئت إىل ذلك املكان فإذا به كأنه مل يصبه ماء قط وأخذت نسيت إداويت، : مث قلت ألصحايب
يا عليم يا حكيم يا علّي يا عظيم، : إداويت، مث سرنا حىت أتينا دارين والبحر بيننا بني العدّو، وقال

البحر فخضنا ما يبلغ  3وَتقحَّم. إنّا عبيدك ويف سبيلك نقاتل عدّوك فاجعل لنا إليهم سبيالً 
م، فلما رجعنا مرض بفؤاده فمات فطلبنا ماء نغسله فلم جنده فلففناه يف ثيابه فخرجنا إليه 4لبودنا

فلو رجعنا : غري بعيد فإذا حنن مباء كثري، فقال بعضنا لبعض) ب/2/17/(ودفناه فسرنا
يا علّي يا : "إين مسعته يقول: فقال رجل من القوم. فرجعا فطلبناه فلم جنده. فاستخرجناه مث غسلناه

  .5فرجعنا وتركناه". أخِف عليهم مويت وال تطلع على عوريت أحداً  عظيم يا حكيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأشار إليه 1/659سهم بن منجاب، كما ذكر ذلك ابن اجلوزي يف صفة الصفوة : هو 1
  .6/53البيهقي يف الدالئل 



القاموس ص : ر. (ىاَألَداوَ : إناء الطهارة أو املهطرة، ومجعه - بالكسر  - اِإلَداوة  2
1624.(  
  ).1480القاموس ص : ر. (أدخله: أقحم فرسه النظر: دخل البحر، يقال: أي 3
  ).404القاموس ص : ر. (كّل شعر أو صوف متلبد: لِْبٌد ولَِبدة 4
، والبيهقي خمتصراً 696، 1/695ذكر هذه الرواية بنّصها ابن اجلوزي يف صفة الصفوة  5

  .6/53يف الدالئل 
  لثايناجمللد ا
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ودخلت يف أذن رجل من أهل البصرة حصاة فعاجلها األطباء فلم يقدروا عليها حىت وصلت  - 
: اره، فشكى ذلك إىل بعض أصحاب احلسن فقالإىل صماخه فأسهرت ليله ونغصت عيش 

ا يف البحر ويف املفازة . وحيك إن كان شيء ينفعك اهللا به فدعوة العالء بن احلضرمي اليت دعا 
ا فواهللا ما برحنا حىت خرجت . 1يا عظيم يا حليم يا حكيم: وما هي رمحك اهللا؟ قال: قال فدعا 

  .2من أذنه وهلا طنني حىت صكَّت احلائط وبرأ
هكذا رأيتها يف عدة مصنفات وفيها تقدمي وتأخري وزيادة ونقصان، فالرأي أن : قال املؤلِّف - 

ذه الرواية مّرة وبالرواية األخرى مّرة أخرى ليأيت على كّل ما ورد منها   .3يدعو اإلنسان 
شكا قـَيُِّم أنس بن مالك إىل أنس عطش أرضه : 4ثابت البناين) أ/2/178/ (وقال  - 
انظر : أنس ودعا، فثارت سحابة حىت غشيت أرضه ومألت، صهرجيه فأرسل غالمه فقالفصّلى 

  .5أين بلغت هذه؟ فنظر فإذا هي مل تعد أرضه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).يا عليم: (يف صفوة الصفوة 1
، : ...، عن عمرو بن ثابت، قال1/196ذكر هذه القصة ابن اجلوزي يف صفة الصفوة  2
  .فذكره



، وأبو نعيم يف الدالئل 4/362قصة العالء احلضرمي رضي اهللا عنه، أخرجها ابن سعد  3
، والذهيب يف 9/379، واهليثمي يف جممع الزوائد 53، 6/52، والبيهقي يف الدالئل 574ص 

  .، وغريهم293، 6/292، وابن كثري يف البداية )237عهد اخللفاء ص (تاريخ اإلسالم 
أبو حمّمد البصري، ثقة عابد، من : - بضم املوحدة ونوين خمففني  - ناين ثابت بن َأْسَلم البُ  4

وغريهم، مات سنة مائة وبضع وعشرين من  - رضي اهللا عنهم  - الرابعة، روى عن أنس وابن عمر 
  ).1/115، التقريب 2/449اجلرح والتعديل : ر: (ر. (اهلجرة، وله ست ومثانون

، كالمها من طريق جعفر ابن 3/168ارخيه ، وابن عساكر يف ت7/21أخرجه ابن سعد  5
  .، فذكره: . . سليمان الضَُّبعي عن ثابت البناين، قال

، وله تابع أخرجه )1/131التقريب : ر. (إسناده حسن، فإن جعفر الضبعي صدوق: قلت
، عن مثامة بن عبد اهللا يف سياق أطول 3/168، وعنه ابن عساكر 22، 7/21ابن سعد 

  .1/712جلوزي يف صفوة الصفوة يوذكره ابن ا. بنحوه
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لدراهم أمامة حيب الصدقة وجيمع هلا الدنانري ا 1كان أبو: وقالت موالة أيب أمامة الباهي - 
يأ له، قالت فأصبحنا يوماً : والفلوس وما يُؤكل حىت البصلة وحنوها فال يقف سائل إّال أعطاه ما 

فوقف به سائل فأعطاه . وليس معنا وال عندنا شيء من الطعام وليس يف البيت سوى ثالثة دنانري
ستلقى على فراشه فا.فغضبت: دينارًا مث آخر فأعطاه دينارًا مث وقف ثالث فأعطاه الثالث، قالت

وأغلقت عليه الباب حىت أذن املؤذن بالظهر فجئته فأيقظته فراح إىل مسجده صائمًا فرققت عليه 
فاستقرضت ما هيأت له به عشاء وسراجًا ووضعت املائدة ودنوت من فراشه ألمهد له فوجدت 

ا ف: حتته ثالمثائة دينار فقلت يف نفسي إذا ثالمثائة دينار ما صنع الذي صنع إّال ثقة بذلك فعدد
على حاهلا حىت انصرف عن املسجد بعد العشاء فلما دخل البيت ورأى ) ب/2/178/(فرتكتها

يغفر اهللا لك جئت مبا جئت : ما هيأت له محد اهللا وتبسم يف وجهي وجلس وتعّشى فلما فرغ قلت
لفراش عنها، ففزع ورفعت ا. ما جئت به من هذه الدنانري: وما ذاك؟ قلت: قال. به مث تركته مبضيعة



ا َها هنا على ما ترى: وحيك ما هذا؟ قلت: حني رآها وقال فكثر : قالت. ال أعلم إّال أين وجد
  .2فزعه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ُصدي بن عجالن بن احلارث، الصحايب املعروف، له مائتان : أبو أمامة الباهي، امسه 1

  .ومخسون حديثاً 
حّدثين : ، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، قال10/129احللية أخرجه أبو نعيم يف  2

): موالة أيب أمامة: (قالت: "- وزاد فيه  - . ، فذكرته: ...موالة أيب أمامة رضي اهللا عنه قالت
فأدركتها يف مسجد محص وهي تعلم النساء : ابن جابر: فقمت فقطعت زناري وأسلمت، قال

  .اهـ". الدينالقرآن والسنن والفرائض وتفقهن يف 
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شهدت جنازة عبد اهللا بن عباس بالطائف فلما وضع ليصلى : بن مهران 1وقال ميمون - 
حىت دخل يف أكفانه فالتمس فلم يوجد فلما ُسوَِّي عليه مسعنا صوتاً وال نرى  عليه جاء طائر أبيض

يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَىل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِيف ِعَباِدي {: شخصًا يقول
  .2]30- 27: سورة الفجر اآليات[} َواْدُخِلي َجنَِّيت 

ى العطاء إىل زينب زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عمر رضوان اهللا عليه وملا أت - 
بعد عامي  3اللهم ال يدركين عطاء لعمر: وقسمته يف وجوه الّرب رفعت يديها إىل السماء، وقالت

  .4فماتت قبل أن يدركها. هذا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
، أصله كويف، نزل الرِّقة، ثقة فقيه، ويل اجلزيرة لعمر بن ميمون بن ِمْهران اجلزري، أبو أيوب 1

، التقريب 8/233اجلرح : ر. (هـ117عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة 
2/292.(  

  .، من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران1/329أخرجه أبو نعيم يف احللية  2



و سليمان، ضعيف احلديث، منكر احلديث، فإن فرات بن السائب أب. إسناده ضعيف: قلت
  :، إّال أّن له طرقاً أخرى كثرية صحيحة، منها)7/80اجلرح والتعديل : ر. (قاله أبو زرعة وأبو حامت

، من طريق 3/358، والذهيب يف سري أعالم النبالء 544، 3/543ما أخرجه احلاكم 
  .مروان بن شجاع عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري

وذكره ". رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: "، وقال9/85يثمي يف جممع الزوائد وأورده اهل
أخرجه الزبري بن بكار بسند له إىل موسى بن عقبة : "، من طرق، فقال4/94احلافظ يف اإلصابة 

وأخرجه . وأخرجه يعقوب بن سفيان من طريق عبد اهللا بن مامني عن أبيه. فذكره... " عن جماهد
: 3/358وقال الذهيب يف سريأعالم النبالء. ملخصاً . اهـ. ن حفص بن ميمون عن أبيهاملدائين ع

  .اهـ". فهذه قضية متواترة"
  ).أمحر: (يف م 3
، كالمها من طريق حمّمد بن عمرو 2/54، وأبو نعيم يف احللية 8/109أخرجه ابن سعد  4

، فذكرته يف : ...ع، قالتبن علقمة عن يزيد بن خصيفة عن عبد اهللا بن رافع عن برزة بنت راف
  .سياق طويل
، وسكتا 8/32، واحلافظ يف اإلصابة 2/212أورده الذهيب يف سري أعالم النبالء : قلت

، وبرزة أو برة )1/196التقريب : ر. (حمّمد بن عمرو الليثي صدوق له أوهام: ويف إسناده. عنه
، أيضًا بسند فيه 8/109سعد وأخرجه ابن . وباقي رجاله ثقات. بنت رافع مل أقف على ترمجتها

  .، فذكره خمتصراً : ...الواقدي عن حمّمد بن كعب، قال
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شريك عزيّة  1أسلمت أم) أ/2/179: / (عنهما قالوعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل  - 
بنت جابر بن حكيم الدوسية وجعلت تدخل على أهل مّكة فتدعو النساء إىل اإلسالم سرّاً 

فحملوين على بعري ليس : قالت. نبعثك إىل قومك: ترغبهن فيه، فلما ظهر أمرها ألهل مّكة قالوا
ونين، وكانوا إذا نزلوا مْنزًال أوثقوين يف الشمس حتيت شيء مث تركوين ثالثًا ال يطعمونين وال يسق

واستظلوا هم وحبسوا عين الطعام والشراب، فبينما هم كذلك، وأنا يف الشمس إذا بشيء بارد على 



صدري فتناولته فإذا هو دلٌو من ماء فشربت منه قليًال مث نزع مين فرفع مث عاد فتناولته فشربت منه 
بت حىت رويت مث صببت سائره على جسدي وثيايب، فلما استيقظوا مث رفع مرارًا مث نزل َيل فشر 

ال : قالت.َحَلْلِت سقاءنا فشربيت منه: وجدوا أثر املاء على ثيايب ووجدوا هيئيت حسنة، فقالوا
فلما نظروا . لئن كنت صادقة لدينك خري من ديننا: فقالوا. ولكنه كان من األمور كيت وكيت.واهللا

ا تركوها فأسلموا، مث جاءت هي فوهبت نفسها لرسول اهللا صلى اهللا عليه إىل أسقيتهم وجدوها كم
ا   .2وسلم بغري مهر فقبلها ودخل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أم شريك القرشية العامرية من بين عامر بن لؤي، اختلف يف نسبتها أنصارية أو عامرية من  1

قرشية تزوجت : هذه النسب ممكن كأن يقول واجتماع: "قريش أو أزدية من دوس، قال ابن حجر
يف دوس فنسبت إليهم، مث تزوجت يف األنصار فنسبت إليهم، أو مل تتزوج بل هي نسبت أنصارية 

ابن سعد : ر. (وقد كانت ممن وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم. اهـ". باملعىن األعم
  ).249، 8/248اإلصابة  ،2/255، سري أعالم النبالء 2/66، حلية األولياء 8/154

. ، عن ابن عباس54، 2/53نقل املؤلِّف هذه الكرامة من ابن اجلوزي يف صفة الصفوة  2
عن الوليد بن مسلم عن منري بن عبد  - وهو مرتوك  - ، عن الواقدي 8/155وأخرجها ابن سعد 
  .، فذكره، وإسناده مرسل: ...اهللا الدوسي قال

أحد  - ، من طريق حمّمد بن مروان السدي 2/66ء وأخرجها أبو نعيم يف حلية األوليا
، كالمها من طريق حمّحد بن السائب )8/248اإلصابة : ر. (، وأبو موسى يف الذيل - املرتوكني 
عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما، أنه  - وهو مرتوك متهم بالكذب  - اللكيب 

  .، فذكره: ...قال
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تسرج املصباح وتقومإىل مصالها فرمبا طفئ  2ابنة سريين 1حفصة) ب/2/179(وكانت  - 
  .3املصباح فيضيء هلا البيت حىت تصبح



ى كرامة غريبة لسلف هذه األمة وهي ما رواه سيف بن عمر يف ووقفت عل: قال املؤلِّف - 
رسري: الفتوح قال من أرض العراق فلما اشتد عليهم احلصار وأبطأ على  4حاصر املسلمون 

إن امللك يقول لكم هل لكم إىل املصاحلة : املسلمني الفتح أشرف عليهم رسول من احلصن، فقال
بل ولكم ما يليكم من دجلة إىل اجلبل؟ أما شبعتم، ال أشبع على أّن لنا ما يلينا من دجلة إىل اجل

فبدر الناس أبو مفزَّر األسود بن قطبة وقد أنطقه اهللا بشيء ال يدري وال حنن ما هو . اهللا بطونكم
فرجع الرسول إىل امللك مبا مسع من أيب . فأجابه بالفارسية وهو ال يعرف من الفارسية شيئًا وال حنن

ال والذي بعث : يا أبا مفزر ما قلت له؟ قال: قطعون إىل املدائن هاربني فقلنا لهمفزر ورأيناهم ي
. حمّمًد باحلّق ما أدري ما هو إّال أّن َعَليَّ سكينة، وأنا أرجو أن أكون قد أُنطقت بالذي هو خري

  وأنـَْبَأت الناس
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ة البصرية، سيدة جليلة من سيدات التابعيات، حفصة بنت سريين أم اهلذيل األنصاري: هي 1
اشتهرت بالعبادة والفقه وقراءة القرآن واحلديث، روت عن أخيها حيىي وأنس بن مالك وأم عطية 

ترمجتها : ر. (هـ92ويف رواية سنة . هـ، وهي ابنة سبعني سنة101األنصارية وغريهم، توفيت سنة 
، عمر  274، 1/273أعالم النساء ، 12/438، التهذيب 26- 4/24صفوة الصفوة : يف

  ).كحالة
  ).سريويه: (يف م 2
  .، عن هشام بن حسان4/26أخرجه هذه الكرامة ابن اجلوزي يف صفوة الصفوة  3

التقريب : ر. (هشام بن حسان األزدي، ثقة من أثبت الناس يف ابن سريين: قلت
2/3189.(  

من : - املهلمة، وياء ساكنة وراء  بالفتح مث الضم، وفتح الراح، وكسر السني - بـَُهَرِسري  4
خري مدينة أردشري، وهي يف : ، كأن معناه)ِبه أردشري(أو ) ِده أردشري(نواحي سواد، وهي معربة من 

  ).1/515معجم البلدان : ر. (غريب دجلة
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يا أبا مفّزر ما قلت للرسول فواهللا : جاءه سعد فقال) أ/2/180/ (يسألون عن ذلك حىت 
م هلراب؟ مث نادى سعد يف الناس مث نـََهدَ  م فوجد القوم قد هربوا وتركوا املدينة ووجدوا منهم  1إ

بعث امللك : سأهلم املسلمون ألي شيء هربوا وتركوا املدينة؟ فقالواقومًا خارج املدينة فأسروهم، و 
إليكم يعرض عليكم الصلح فأجاب متكلمكم إنه ال صلح بيننا أبدًا حىت نأكل َعَسل إفريدين 

ؤالء وأسرع اجلالء واهلرب: فقال امللك. بأُترج كوثي   .2ال طاقة ال طاقة ألحد 
رعاة : قال - رمحه اهللا  - ملا ويل عمر بن عبد العزيز  :بن دينار رضي اهللا عنه 3وقال مالك - 

وما : فقيل هلم: من هذا اخلليفة الصاحل الذي قد قام على الناس؟ قال: الشاء يف رؤوس اجلبال
  .4إنه إذا قام خليفة صاحل كفت الذئاب والسباع عن شائنا: علمكم بذلك؟ قالوا

من العباد ومن خيار  5س بن يوسفكان يون: "قال مالك بن أنس اإلمام رضي اهللا عنه - 
  الناس فذهب يوماً إىل املسجد فلقيته امرأة يف طريقه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
م: أي 1   ).413القاموس ص : ر. (ض 
، عن سيف 71، 7/70، وابن كثري يف البداية 119، 3/118أورده الطربي يف تارخيه  2
  .بن عمر
: مام الزاهد العابد، أبو حيىي من ثقات التابعني ومن أعيان كتبهمالك بن دينار البصري، اإل 3

، 5/362، سري أعالم النبالء 2/357حلية األولياء : ر. (هـ130تويف سنة . املصاحف
  ).10/14التهذيب 
، من طريق عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن علّي ابن 5/255أخرجه أبو نعيم يف احللية  4

  .مت عن جعفر الضبعي عن مالك بن دينارمسلم الطوسي عن يسار بن حا
، إّال أّن أبا نعيم ذكر )1/434التقريب : ر. (سيار بن حامت الَعَنزي صدوق له أوهام: قلت

وأورده ابن اجلوزي يف . عن جسر القصاب، واآلخر عن موسى بن أعني: أّوهلما: للخرب شاهدين
  .2/118صفوة الصفوة 

يونس بن يوسف، أبو عمرو بن عماس، : س، وقيليوسف بن يون: اختلف يف امسه، فقيل 5
  ).2/134صفوة الصفوة : ر. (وكان متعبداً جمتهداً يصلي الليل
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يل نعمة وقد خشيت ) ب/2/180/ (اللهم إنك جعلت بصري : نفسه منها، فقالفوقع يف 
يقوده إىل املسجد فإذا استقبل  1وكان ابن أخ له. فعمي: قال. أن يكون علّي نقمة فاقبضه إليك

اجلدار اشتغل الصيب يلعب مع الصبيان فإن نابته نائبة حصب الصيب فأقبل إليه، فبينا هو ذات يوم 
د إذ أحس يف بطنه بشيء فحصب الصيب فشغل الصيب مع الصبيان حىت خاف صحوة يف املسج
اللهم كنت جعلت يل بصري نعمة فخشيت أن يكون علي نقمة : فقال. الشيخ على نفسه

فانصرف إىل مْنزله بصرياً، . فسألتك فقبضته إليك، وقد خشيت اآلن الفضيحة فاردد علّي بصري
  .2أيته بصرياً صحيحاً فرأيته أعمى ور : قال مالك. بغري قائد

بن حمّمد  5سنة سبع وأربعني ومائة فلما قدم املدينة بعث إىل جفعر 4املنصور 3وحجّ  - 
  .أحضره إيل ُمتعباً، قتلين اهللا إن مل أقتله: وقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).يل: (يف م 1
  .135، 2/134ذكر هذه الكرامة ابن اجلوزي يف صفوة الصفوة  2
هـ، يف كتابه 384هذه الكرامة القاضي أبو علي احملسن بن علّي التنوخي ت سنة  ذكره 3

، كالمها من طريق 6/266، والذهيب سري أعالم النبالء 320- 1/318الفرج بعد الشدة 
  .، فذكره يف سياق طويل...حّج أبو جعفر املنصور : الفضل بن الربيع، قال

من بعض الكتب بغري : ني خمتلفني، أحدمهاوقد أورد القاضي التنوخي هذا اخلرب من وجه
  ).318- 1/313الفرج : ر. (من طريق أيب الفرج األصفهاين: إسناد، واآلخر

عبد اهللا بن حمّمد بن علّي العباس، أبو جعفر املنصور، ثاين اخللفاء العباسيني، ويل اخلالفة  4
: ر. (هـ158باحلج سنة  هـ، وهو الذي بىن بغداد، مات مبكة حمرماً 136بعد أخيه السفاح سنة 

، األعالم 10/121البن دقماق، البداية  91، اجلوهر الثمني ص7/83سري أعالم النبالء 
4/117.(  

جعفر بن حمّمد الباقر بن علّي زين العابدين اهلامشي القرشي، أبو عبد اهللا امللقب بالصادق،  5
م  يتعرضون جلده أيب بكر فقيه، إمام، صدوق، كان يغضب من الرافضة وميقتهم إذا علم أ

الصّديق، فإن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن حمّمد بن أيب بكر الّصّديق، وأمها هي أمساء بنت 
ولدين أبو بكر الّصّديق مرتني، ولد ومات باملدينة : عبد الرمحن بن أيب بكر، وهلذا كان جعفر يقول



، حلية 1/132تقريب، ال2/103، التهذيب6/255سري أعالم النبالء : ر. (هـ148سنة
  ).2/126، األعالم3/192األولياء
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من يأيت به قتلين اهللا إن مل ابعث : لينساه، مث أعاد ذكره للربيع، وقال 1فتغافل عنه الربيع

أبا عبد اهللا اذكر اهللا فإنه قد أرسل إليك لليت ال : فلما كان يف الثالثة أحضره الربيع، وقال. أقتله
العلي ) أ/2/181/ (ال حول وال قّوة إّال باهللا : - رضوان اهللا عليه  - فقال جعفر . شوي هلا
ا عدّو اهللا اّختذك أهل العراق إماماً يـَُؤدُّون إليك ي: فلما دخل قال. مث أعلم املنصور حبضوره. العظيم

يا أمري املؤمنني إن : فقال. زكاة أمواهلم وتلحد يف سلطاين وتبغيه الغوائل، قتلين اهللا إن مل أقتلك
سليمان عليه السالم أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلى فصرب، وأن يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك 

الربيء الساحة، والسليم الناحية، القليل  3]أنت عندي يا أبا عبد اهللا[: فقال له املنصور. 2السِّنخ
مث تناول يده فأجلسه معه . الغائلة، جزاك اهللا من ذي رحم أفضل ما ذوي األرحام عن أرحامهم

يف حفظ اهللا : على فراشه مث دعا بالغالية والطيب فغلَّفه بيده حىت خلت حليته قاطرة، مث قال
. ا ربيع احلّق أبا عبد اهللا جبائزته وكسوته، ِسْر أبا عبد اهللا يف حفظ اهللا ويف كنفهي: مث قال. وكألته

إين قد رأيت من هذا الرجل يف أمرك ما مل تره، ورأيت بعد : فلحقه بذلك فقلت له: قال الربيع
  ذلك ما قد رأيت فما قلت يا أبا عبد اهللا حني دخلت عليه؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو الفضل األموي، من موايل عثمان رضي . الربيع بن يونس، الوزير احلاجب الكبري: وه 1
سري أعالم : ر. (هـ169وألبائهم، تويف سنة . كان وزيراً للمنصور، وكان من نبالء الرجال. اهللا عنه
  ).1/274، شذارت الذهب 7/335النبالء 
  ).323القاموس ص : ر. (األصل: - بالكسر  - السِّنخ  2
  .، وهو خطأ، والتصويب من كتاب الفرج بعد الشدة)إىل وعندي أبا عبد اهللا: (يف م، ص 3
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واكنفين بركنك الذي ال يرام، ) ب/2/181/ (اليت ال تنام  اللهم احرسين بعينك: قلت: قال

واغفر يل بقدرتك علّي، فال أهلك وأنت رجائي، اللهم إنك أكرب وأجل ممن أخاف وأحذر، اللهم 
  .1بك أدفع يف حنره وأستعيذ بك من شرّه

  :مسألة - 
وهو رسائل أن ال نّيب بعد املسيح، أكذبه ما يف كتاب فراكسيس : قال بعض النصارى 2]إن[

إنه قدم يف تيك األيام أنبياء من بيت املقدس فقام : "احلوريني إذ قال يف الفصل احلادي عشر منه
  .4"إنه سيكون يف هذه البالد قحط شديد: فتنبأ هلم وقال 3أحدهم يسمى أغابوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، كامًال 6/266الم النبالء ، ويف سري أع1/319ورد الدعاء يف كتاب الفرج بعد الشدة  1
اللهم أحرسين بعينك اليت ال تنام، واكفين بركنك الذي ال يرام، واذكرين برمحتك، واعف : "كاآليت

، َقلَّ لك عندها شكري  ا َعَليَّ عين بقدرتك، ال َأْهَلُك وأنت رجائي، ربِّ كم من نعمة أنعمت 
ا َقلَّ لك عند ها صربي فلم ختذلين، فيا َمْن َقلَّ عند نعمه فلم حترمين، وكم من بلية ابتليتين 

شكري فلم حيرمين، ويا َمْن َقلَّ عند بلّيته صربي فلم خيذلين، يا َمْن رآين على اخلطايا فلم يهتكين، 
يا ذا املعروف الذي ال ينقضي أبداً، ويا ذا النعماء اليت ال حتصى عدداً، َصلِّ على حمّمد وعلى آل 

ه، وأعوذ بك من شّره، اللهم أعين على ديين بدنياي، وعلى آخريت بتقواي، حمّمد، بك أدرأ يف حنر 
واحفظين فيما غبت عنه، وال تكلين إىل نفسي طرفة عني، يا َمْن ال تضره الذنوب، وال تنقصه 
املغفرة، اغفر يل ما ال يضّرك وأعطين ما ال ينقصك، إنك أنت الوّهاب، أسألك فرجًا قريباً، وصرباً 

  ".زقاً واسعاً، والعافية من مجيع الباليا، وشكر العافيةمجيًال، ور 
  .واهللا أعلم. إضافة يقتضيها السياق 2
رمبا كانت الكلمة من أصل عربي : "، ترمجته كاآليت89ورد يف قاموس الكتاب ص  3
األّول، ) احلواريني(نيب مسيحي كان يف أورشليم يف عصر الرسل : ، وأغابوس)احملبوب: (معناها

 أنطاكية وتنبأ جبوع عظيم، وقد حدث هذا اجلوع يف أيام كلوديوس قيصر، وملا َمرَّ بولس وذهب إىل
بقيصرية يف رحلته األخرية إىل أورشليم جاء أغابوس من اليهودية وربط يديه ورجليه مبنطقة بولس، 



م سيقيدونه هكذا مىت وصل أورشليم، ويقول التقليد إن أغابوس كان واحداً   وحذر بولس من أ
  .اهـ". من السبعني تلميذاً اللذين أرسلهم املسيح

  .21/11، 11/28سفر أعمال الرسل  4
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برنابا ومشعون ولوقش وما : إنه كان يف بيعة أنطاكية أنبياء منهم: "وقال أيضًا يف هذا الفصل
  .1"ناين وشاؤل فهؤالء اخلمسة بأنطاكية

أربع بنات  2]لفيلبس املبشر[إنه كان : "وقال أيضًا يف الفصل اخلامس عشر من الكتاب
  .3"متنبئات

نزوهلم على بيت إن النفر املتوجهني إىل أنطاكية كان : "وقال لوقا يف كتاب فراكسيس أيضاً 
م كانوا أنبياء   .4"عيناً أل

إذ ال ) ب/2/182/ (من زعم أنه ال نيب بعد املسيح فهو جاهل بدين النصارى : قال مؤلِّفه
خالف عندهم أن فولس صاحب األربع عشر رسالة هو رسول جاء بعد رفع املسيح، وقد حكى 

إنه ال نّيب : فقد بطل قول من قال يف رسالته أنه أدرك من أصحاب املسيح مشعون الصفا ويعقوب،
  .بعد املسيح

َرنا املسيح عليه السالم يف اإلجنيل من األنبياء الكذبة الذين يلبسون لباس : فإن قيل فقد َحذَّ
م: احلمالن وهم يف الباطن بصور الذئاب الضارية مث وصفهم فقال   .5ومن مثارهم تعرفو

ء الصادق إذ خّص التحذير بالكذبة ولوال هذا تصريح من املسيح عليه السالم مبجي: قلنا
م: "ذلك مل يقل ال نّيب بعدي، ومل حيوجهم إىل االستدالل : ولقال". ومن ِقَبل مثارهم تعرفو

م، كال ولكنه صريح   بثمارهم على كذ
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

نبياء ومعّلمون، وكان يف أنطاكية يف الكنيسة هناك أ: "، كاآليت13/1سفر أعمال الرسل  1
برنابا، ومسعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القريواين، ومناين الذي تريب مع هريدوس رئيس الرِّبع، 

  ".وشاؤل



  .والتصويب من النصّ ) لفولس املفسر(يف م، ص  2
  .9، 21/8سفر أعمال الرسل  3
  .11/27سفر أعمال الرسل  4
  .ف، يف سياق طويل، وقد اختصره املؤلّ 20- 7/15مىت  5
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مبجيء النيب الصادق ونّص عليه يف غري موضع من إجنيله كما تقدم، مث الكاذب من مل يقم 

  .على نبّوته برهان
جاء نبّينا حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بآيات ظاهرة ودالالت متضافرة كانشقاق  وقد

) ب/2/182/ (القمر وتسليم احلجر واستجابة الشجر وإبراء األبرص واألجذم واجملنون واآلدر 
ونطق الذارع وخسف األرض بعدّوه عند اإلتباع وتفجري املاء ونطق العجماء واإلخبار عن الغيوب، 

وفضح املنافق وعجز اجلّن  1النصر يف مواطن احلروب والكتاب العزيز الذي أخرس الشقاشقو 
  .واإلنس عن اإلتيان مبثله وأناط الفصحاء واحلكماء حباهلم حببله

م: "قال املسيح عليه السالم ، وقد علم املوافق واملفارق أن حمّمداً صلى "ومن ِقَبل مثارهم تعرفو
شجرة دعوته عبادة غري اهللا، فلم يشرك مع اهللا سواه، وال جعل له ِنّدًا من  اهللا عليه وسلم مل تثمر

اعبدوا إهلني اثنني وال ثالث ثالثة، وال َعَبَد رجًال وال عجًال ال  : خلقه، وال اّدعى له ولداً، وال قال
عن  كوكبًا وال وثناً، بل أمر بعبادة اهللا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واإلخالص له وتْنزيهه

النقائص واآلفات واحللول يف احملدثات والتدنس بالزوجات، ومل جيعل اهللا ولدًا وال والًد بل خلع 
ى عن معصيته وزهد يف الدنيا ورغب يف األخرى، وجاء  األنداد ونبذ األضداد، وأمر بطاعة اهللا و

  بكتاب من عند اهللا يشتمل على األمر باملعروف والنهي
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ْقِشَقة 1   ).1160القاموس ص : ر. (اُخلْطَبة: اخلطباء، والشِّ
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الرحم وحفظ اجلار وفرض الصدقات واألمر  وبر الوالدين وصلة) أ/2/183/ (عن املنكر 

بالصيام والصالة واحلّث على حماسن األخالق ومكارم العادات، مث كسر األصنام وعطل األوثان 
  .1وأمخد النريان وأعلن باألذان

فأما هو يف نفسه صلى اهللا عليه وسلم فأرىب على سائر األمم يف العبادة وتقدم إخوانه من 
واإلفادة، فهذه مثار حمّمد صلى اهللا عليه وسلم اليت صارت أعلق به من الغرام املرسلني يف اإلرشاد 

  .ببين عذرة، واإلقدام بابن أيب صفرة
إنه قد خرج : "وقد بني يوحنا اإلجنيلي أن التحاذير إمنا كان من الدجال قال يف رسالته الثانية

هؤالء فهو الضاّل املضل،  2ن منيف العامل ُضّالل كثريون ال يعرتفون باملسيح اجلسداين، فمن كا
  .3"فأما املقيم على تعليم السيد املسيح فاألب يكون معه

أنا نّيب اهللا ورسوله وعبده، ال : "والتعليم الذي أمر به املسيح هو توحيد الباري وتْنزيهه، وقوله
  أعمل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ن دعوته وما اشتملت عليه شريعته من وهذا من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم، فإ 1

الكمال يف أمور الدين والدنيا، واآلداب والفضائل ال تكون إّال وحيًا من عامل الغيب والشهادة 
  .العليم احلكيم

قرائن أحواله صلى اهللا عليه  - إضافة على ما سبق  - ومن دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم 
صافه صلى اهللا عليه وسلم باألخالق العظيمة والكمال وسلم وسريته قبل النبوة وبعدها، واتّ 

  .اإلنساين، وزهده يف الدنيا بعد إقباهلا عليه صلى اهللا عليه وسلم
ومن دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم أيضًا نصرة اهللا عزوجل وحفظه إيّاه، ومتكني أسباب 

  .رؤوس األشهاد يف سائر البالدالنصر له اخلارجة عن عادة البشر، وإعالء أمره وإظهار دعوته على 
ومن دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم أيضًا أن الداعني إىل دينه من بعده والشاهدين حبقيقة 

 - أمره كانوا خيار الناس وأبرارهم كأيب بكر الّصّديق وعمر وعثمان وعلّي وغريهم من الصحابة 
يشهد بزهدهم وورعهم وكمال أخالقهم  املبسوطة أخبارهم يف كتب التاريخ مما - رضوان اهللا عليهم 



وقد أقبلت عليهم  - كيف ال يكونوا كذلك وقد تربوا يف مدرسة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم   - 
م األباطيل والكذب ا فأدبروا عنها، فمن كانوا كذلك مل يظن    .واهللا أعلم. الدنيا بزهر

  .ليست يف م 2
  .11- 1/7رسالة يوحنا الثانية  3
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كما تقدم فهذا تعليم املسيح الذي دعا إليه وعّلمه، فمن . 1"مبشيئيت بل مبشيئة من أرسلين

أخرب املسيح )ب/2/183/ (راغمه فهو الضاّل املضل كما أقام عليه فهو مؤمن باملسيح، ومن 
  .عليه السالم

واعلم أنه لو جاز أن يتمسك بنهي عيسى يف اإلجنيل عن :- عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 
األنبياء الكذبة يف رّد حمّمد صلى اهللا عليه وسلم جلاز أن يتمسك بنهي موسى يف التوراة عن 

: ، فقد قال اهللا يف السفر اخلامس من التوراة بعد ذكر النيب الصادقاألنبياء الكذبة يف رّد عيسى
فأما الذي يقول ما مل آمره به ويدعو باسم آهلة أخرى فليقتل ذلك قتًال فإمنا يريد أن يضلكم عن "

إن أشكل عليكم معرفة ما مل أقله مما قلته فانظروا فإين ال أمت قول الكاذب وال :- مث قال  - الطريق 
ه، ألنه قال ما مل أقله وإن ما تـََقوَّله كذب وجرأة وصفاقة وجه، فال ختافوه وال تفزعوا أكمل فعل

  .2"منه
وملّا مل يقدح ذلك يف حّق عيسى مل يقدح مثله من اإلجنيل يف حّق حمّمد صلى اهللا عليه 

  .وسلم
  فمن هم الكذبة الذين ذكروا يف توراة موسى وإجنيل عيسى؟: فإن قيل

م ولكنا نتربع بذلك ونقولال يلزمنا : قلنا قد َجنََم كذابون ونـََبغ متمحلون وقد أخرب : بيا
قط نبوة من  3]جاءت[اعلموا أنه ما : "املسيح، فقال) أ/2/184/ (مبجيئهم بطرس صاحب 

ا قوم عند اهللا مطهرون، وقد كانت أيضًا يف الشعب أنبياء   مشيئة البشر بل من روح القدس سيق 
  كذبة كما أنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



هذا هو عمل اهللا أن تؤمنوا بالذي : "، كاآليت39، 38، 6/29ورد الّنّص يف جنيل مىت  1
  ".، ألين قد نزلت من السماء ليس ألعمل مشيئيت بل مشية الذي أرسلين...هو أرسله 

  .22- 18/15تكوين  2
  .والتصويب من الّنصّ ) خاب(يف ص، م  3
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يكون أيضًا فيكم معلمون كذبة أولئك الذين يدخلون إىل فرقة اهللكة، ويفتنت بنجاستهم قوم  
  .1"نونتهم ال تبطل وهلكتهم ال تنعسكثري، ويفرتون على صحة احلّق أولئك الذين دي

  .فأخرب بطرس بأنه قد كان ويكون يف شعب بين إسرائيل من يفرتي على اهللا الكذب
 2وقد جرى مثل ذلك من أراذل العرب وأدعياء النبوة الكاذبة مجاعة كاألسود العنسي: قلت

  5، وسجاح4باليمامة، وطليحة 3باليمن، ومسيلمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3- 2/1، 1/21رسالة بطرس الثانية  1
عيهلة بن كعب، يلقب ذا اخلمار، ألنه كان معتمرًا خمتمرًا أبداً، ادعى النبوة يف آخر : امسه 2

حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان األسود رجًال مشعبذًا يريهم األعاجيب، وكانت ردته أّول 
 عليه وسلم إىل من بقي من املسلمني باليمن بقتله، ردة يف اإلسالم، وجاء كتاب النيب صلى اهللا

البداية : ر. (فقتله أحدهم، وقد كانت فرتة ملكه منذ ظهر إىل أن قتل ثالثة أشهر سنة اهـ
  ).111/، األعالم 338- 2/336، الكامل يف األثري 311- 6/306

اليمامة، وهو أحد مسيلمة بن مثامة بن كبري احلنفي الوائلي، ولد باليمامة، ويتلقب برمحن  3
هـ، من بين حنيفة، وبعد عودة الوفد ارتد 9من وفدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة 

مسيلمة وادعى النبوة، فأرسل إليه أبو بكر الّصّديق بقيادة خالد بن الوليد فهزموا جيش مسيلمة 
- 6/320، 51، 5/50البداية : ر. (هـ11وقتله وحشي بن حرب قاتل محزة، وذلك سنة 

  ).8/125، األعالم 362، 2/361، الكامل 327



طليحة بن خويلد األسدي، كان من أشجع العرب، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  4
هـ، وبعد رجوعهم ارتد طليحة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم واّدعى 9وفد بين أسد سنة 

وهزموا جيش طليحة الذي فّر مع زوجته إىل الشام  النبوة، فأرسل إليه أبو بكر جيشًا بقيادة خالد
مث أسلم بعد ذلك وحسن إسالمه، وبايع عمر بن اخلطاب، مث حلق جبيش املسلمني وأبلى يف اجلهاد 

، 348، 2/343، الكامل 6/318البداية : ر. (هـ21بالء حسنًا حىت استشهد بنهاوند سنة 
  ).3/230األعالم 
غليبة، وكانت من نصارى العرب، وادعت النبوة بعد موت سجاح بنت احلارث بن سويد الت 5

النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدوث الّرّدة يف القبائل، وقد اجتمع معها مسيلمة الكذاب، وأقامت 
ا أسلمت وحسن  يف قومها بين تغلب إىل زمان معاوية فأجالهم عنها عام اجلماعة، ويذكر أ

ا  هـ، وأنه صلى عليها مسرة بن جندب عامل معاوية 55سنة إسالمها وانتقلت إىل البصرة ومات 
، 357- 2/354، الكامل 321- 6/319البداية : ر. (غري ذلك: إذ ذاك على البصرة، وقيل

  ).3/78األعالم 
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وُصرعوا بسيوف أهل اإلسالم، وأحق اهللا احلّق  1يف آخرين فحام على أكثرهم َمحَام اِحلمام
  .وأبطل الباطل وَحلَّى نبيه حلية الرسالة وعطل العاطل

إنه سيقوم مسيح كذاب وأنبياء كذبة ويأتون بآيات : "قال املسيح يف اإلجنيل: فإن قيل
ما قاله دانيال عليه ) ب/2/184/ (وحىت يتم ". فيضلوا الناس إن قدروا على ذلك وعالمات

  .2السالم يف نبوته
م اهللا وأبادهم، وأما املسيح الكذاب فهو  3]املتنبؤون[أما : قلنا فقد ذكرنا جميئهم وكيف أكذ

صلى اهللا عليه  الدجال الكذاب الضاّل املضل الذي حذرته األنبياء قومهم، وقال فيه نبّينا حمّمد
ا عنبة طافية، أشبه الناس بعبد العزى 5قطط 4إنه جعد: "وسلم بن  6أعور العني اليمىن كأ
  .7"قطن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  ).1417القاموس ص : ر. (قضاء املوت وقدره: ككتاب: احلمام 1
ف خمتصرًا كما ورد ، يف سياق طويل، وقد ذكره املؤلِّ 15- 34/5ورد الّنّص يف إجنيل مىت  2

ألنه سيقوم مسحاء كذبة وأنيباء كذبة ويعطون آيات : "، ما يأيت24/24يف نفس اإلصحاح 
  ".عظيمة وعجائب حىت يضلوا لو أمكن املختارين أيضاً 

  .والصواب ما أثبّته) املتنبئني(يف ص، م  3
كون شديد األْسر أن ي: اِجلعد يف صفات الرجال يكون مدحًا وذماً، فاملدح، معناه: َجْعد 4

وأما الذّم، . واخللق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضّد السِّْبط، ألن السبوطة أكثرها يف شعور العجم
  ).1/275النهاية : ر. (القصري املرتدد اخلْلق، وقد يطلق على البخيل أيضا: فهو

  ).4/81النهاية : ر. (الشديد اجلعودة: القطط 5
اعي، من بين املصطلق من خزاعة، وأمه هالة بنت عبد العزى بن قطن بن عمرو اخلز  6

  ).13/101، 6/488فتح الباري : ر. (خويلد، وليس له صحبة، فقد هلك يف اجلاهلية
، ومسلم )30/90فتح الباري : ر). (26(أخرجه البخاري يف كتاب الفنت باب  7

س بن ، عن النوا52، 4/51، عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما، وأخرحه مسلم 1/155
  .مسعان رضي اهللا عنه يف سياق طويل
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  .2"سوء جماعةتتقدمه . "1"، يقرأ كل مؤمن ومؤمنـة كاتب وغري كاتب)ك ف ر: (بني عينيه"

بأيب أنت يا رسول اهللا بلغين أن الدجال الكذاب جييء إثر جوع ومعه جبال : "فقال أعرايب
من الثريد، أترى يل صلى اهللا عليك أن أتبطن من ثريده حىت إذا تضلعت آمنت باهللا وكفرت 

  .3"ملؤمننيإذاً يكفيك اهللا مبا يكفي به ا: فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. بالدجال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، عن أنس بن مالك 4/2248، ومسلم 13/91فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري 1
  .، عن حذيفة رضي اهللا عنه4/2249رضي اهللا عنه، وأخرجه مسلم 



ا كتابة : "قال اإلمام النووي الصحيح الذي عليه احملّققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأ
قية، جعلها اهللا آية وعالمة من مجلة العالمات القاطعة بكفره، وكذبه وإبطاله، يظهرها اهللا حقي

. اهـ،". تعاىل لكل مسلم، كاتب وغري كاتب، وخيفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، وال امتناع يف ذلك
  ).13/100، فتح الباري 18/60شرح النووي لصحيح مسلم : ر(

، من طريق شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد 456، 6/455أخرجه أمحد يف املسند  2
إن بني : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فذكر الدجال، فقال: رضي اهللا عنها قالت

  .، احلديث يف سياق طويل...يديه ثالث سنني 
رواه كله أمحد والطرباين من طرق، ويف : "348، 8/347وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

". ، وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق"يكون قبل خروجه سنون مخس جدب: "هاإحد
  .اهـ

شهر بن حوشب األشعري، موىل أمساء بنت يزيد، صدوق، كثري اإلرسال واألوهام، وقد : قلت
  ).833: ص: ر. (تقدم

ضعيف ابن : ر. (وله شاهد من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه، أخرجه ابن ماجه
  ).329ه ص ماج

ذا اللفظ، ولكن ورد يف احلديث الصحيح أن مع الدجال جبل  3 مل أقف على من رواه 
ر ماء ، عن املغرية بن شعبة 4/54، مسلم )13/89فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري. خبز و
  .رضي اهللا عنه
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األمم، ومل يبعث نيب بعد نوح عليه السالم إالّ  1واعلم أن قصة الدجال مشهورة عند سائر

وحنن  4عند أهل احلديث) أ/2/185/(بن صياد صحيحة  3، وقصة صاف2وقد حّذره قوَمه
  .نؤثر االختصار

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



أمجع أهل السنة واجلماعة على خروج الدجال يف آخر الزمان، فإن اإلميان بذلك واجب  1
يدخل ضمن اإلميان باليوم اآلخر، ألنه من أشراط الساعة الكربى ومن أنكر خروجه فقد خالف ما 

خروجه إّال بعض  دلت عليه األحاديث املتواترة وخالف ما عليه أهل السنة اجلماعة، ومل ينكر
املبتدعة كاخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة وبعض الكتاب العصرّيني واملنتسبني إىل العلم كالشيخ 
ا  حمّمد عبده، والشيخ حمّمد فهيم أبو عبية، وغريهم ممن مل يعتمدوا على حجة صحيحة يدفعون 

م وال  بقوهلم، والواجب على املؤمن النصوص املتواترة سوى عقوهلم وأهوائهم ومثل هؤالء ال عربة 
اإلميان مبا صّح اهللا ورسوله واعتقاد ما يدّل عليه، ألن مقتضى اإلميان باهللا ورسوله هو التسليم ملا 

  .واهللا أعلم. جاء عنهما واإلميان به
، ومسلم )6/370فتح الباري : ر). (3(أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء، باب  2

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : هللا تعاىل عنهما، قال، عن ابن عمر رضي ا4/1145
ما من نيب إّال أنذره . إين ألنذركموه: "الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ذكر الدجال، فقال

  .احلديث..." قومه، لقد أنذره نوح قوَمه 
د على عهد النيب أبو صائد كان من يهود املدينة، ول - عبد اهللا بن صياد : ويقال - صاف  3

صلى اهللا عليه وسلم أعور خمتوناً، وكان دجاًال يتكهن أحيانًا فيصدق ويكذب، وقد ُفقد ابن صياد 
  .إنه أسلم فهو تابعي، له رؤية: يوم احلرة، وذكره الذهيب يف التجريد وقال

إنه غري : فقال بعضهم: وقد التبس على العلماء ما جاء يف ابن صياد وأشكل عليهم أمره
  .لدجال األكرب، وإليه ذهب البيهقي وابن تيمية وابن كثريا

. إنه الدجال، وإليه ذهب القرطيب، والنووي والشوكاين فيما يفهم من كالمهما: قال بعضهم
  .ولكل منهم دليله فيما ذهب إليه

، 18/46، للقرطيب، شرح النووي لصحيح مسلم 702، التذكرة ص 1/319التجريد : ر(
، النهاية 77، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص 7/230، نيل األوطار 47
  ).، يوسف الوابل304- 283، أشراط الساعة ص 5/136، البن األثري، اإلصابة 1/173

، 3/318فتح الباري : ر. (ابن صياد وما جاء فيه من األحاديث أخرجها البخاري 4
  .، وغريهم5/148، وأمحد يف املسند 2247- 4/2240، ومسلم )13/223
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قد شهد يوحنا اإلجنيلي أن املسيح الكذاب اآلن موجود يف الدنيا غري أنه مل يظهر بعد، فقال 
إن املسيح الكذاب الذي مسعتم به سيأيت، وإنه اآلن يف : "الرابع من رسالته األوىليف الفصل 

  .1"العامل
  .2وذلك مصدق ملا ذكره حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن ابن صياد اليهودي

يا إخواين أطلب : "وقد أطنب فولس يف ذكره يف الرسالة التاسعة وحذر إخوانه من ِفتَنِتِه فقال
ليكم أال تعجلوا وال تشدهوا من كلمة وال من روح وال من رسالة تأتيكم، فإنه لعل إنساناً يطغيكم إ

أوًال ويظهر إنسان اخلطيئة ابن البوار  3]االرتداد[بنحو من األحناء، وليس يكون ذلك حىت يأيت 
هو األثيم الذي الصداد اللدان، ويستكرب على كلٍّ وحىت جيلس يف هيكل اهللا وخيرب عن نفسه، وإمنا 

يأيت يف آيته بالقوى واآليات والعجائب الكاذبة ومكائد الشيطان، وجسد يبيده سيدنا يسوع 
  .4"املسيح بروح فيه

اإلجنيلي يف رسالته األوىل أن الدجاجلة من بين إسرائيل ال ) ب/2/185/ (وقد شهد يوحنا 
  إن هذه الساعة هي آخر الزمان وقد: "من غريهم، فقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو روح ضد املسيح الذي مسعتم أنه يأيت، واآلن : "، كاآليت4/3رسالة يوحنا األوىل  1

  ".هو يف العامل
ورد يف حديث متيم الداري رضي اهللا عنه أنه رأى املسيح الدجال يف جزيرة يف البحر، وقد  2

، عن 2264- 4/2261اإلمام مسلم أخرجه . صدقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قال
  .فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها يف سياق طويل

  .والتصويب من الّنصّ ) العتو(يف ص، م  3
، يف سياق طويل بألفاظ متقاربة، وقد اختصر 12- 2/1رسالة بولس إىل تسالونيكي  4

  .املؤلِّف بعضه
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  .1"مسعتم أنه جييء املسيح الكذاب، واآلن قد كان مسيحون كذابون كثريون وِمنَّا خرجوا

، وقد قال رسول اهللا صلى 2فأخرب أن الدجاجلة الكذابني من بين إسرائيل ال من بين إمساعيل
قريبًا من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول  3]دجالني كذابني[إن بني يدي الساعة : "اهللا عليه وسلم

  .4"فيهم أربع نسوة: "ويف راوية". اهللا
  .كيف جيوز إجراء اخلوارق على يدي أرباب املخارق: فإن قيل

ما على يد أما على يد ُمدَّعي النبوة فال، وأ: "5قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين: قلنا
إذا األّول يؤدي إىل إفحام الرسل والتباس دليل التصديق على املكّلفني خبالف . مدّعي الربويبة فنعم

  .6"ذلك يف مدعي الربوبية فإن مسات احلدث عليه ظاهرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مسعتم أن ضد أيها األوالد هي الساعة األخرية، وكم: "، كاآليت2/18رسالة يوحنا األوىل  1
ا الساعة األخرية   ".منا خرجوا. املسيح يأيت، قد صار اآلن أضداد للمسيح كثريون، من هنا نعلم أ

إن اليهود ينتظرون املسيح الدجال ويزعمون أنه من ساللة داود عليه السالم، وقد ورد يف  2
م ينتظرون أما النصا. احلديث الصحيح أن الدجال يتبعه سبعون ألفًا من يهود أصبهان رى فإ

مسيح الضاللة ويزعمون أنه املسيح الذي قتله وصلبه اليهود وأنه ابن اهللا وسيأيت يوم القيامة حملاسبة 
م ينتظرون . اخلالئق مسيح  - تصديقًا للصادق األمني صلى اهللا عليه وسلم  - وأما املسلمون فإ

سيح الدجال واخلْنزير وحيكم اهلدى عيسى بن مرمي عبد اهللا ورسوله فيكسر الصليب ويقتل امل
  .بشريعة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

  .والصواب ما أثبّته) دجالون كذابون(يف ص، م  3
  ).827: ص: ر. (تقدم خترجيه 4
نقل عن األستاذ أيب إسحاق اإلسفرائيين أنه ينفي الكرامة وال يرى جوازها، وبأن خوارق  5

، البن تيمية، شرح 5النبوات ص : ر. (ق مذهب املعتزلةوهو بذلك يواف. العادة ال تكون إّال لنيب
  ).، للبيجوري154جوهرة التوحيد ص 

إظهار املعجزة على يد الكاذب ليس مبمكن، وكيف : إن قيل: قال املازري: "قال النووي 6
  ظهرت هذه اخلوارق للعادة على يده؟

وتكذبه، وأما النّيب فإمنا َيدَّعي  أنه إمنا َيدَّعي الربوبية، وأدلة احلدوث ختل ما ادعاه: فاجلواب
أرأيتم (وأما قول الدجال . النبوة وليست مستحيلة يف البشر، فإذا أتى بدليل مل يعارضه شيء ُصدِّق



فقد ُيْسَتْشَكل ألن ما أظهره الدجال ال ). ال: إن قلت هذا مث أحييته أتشكون يف األمر؟ فيقولون
الئل احلدوث وتشويه الذات وشهادة كذبه وكفره املكتوبة داللة فيه لربوبيته لظهور النقص عليه ود

  ).72، 18/71شرح النووي لصحيح مسلم : ر. (اهـ". بني عينيه وغري ذلك
كيف جيوز أن جيري اهللا اآلية على يد الكافر؟ فإن : فإن قيل: قال اخلطايب: "وقال ابن حجر

  ال وهو كذاب مفٍرت يّدعي الربوبية؟إحياء املوتى آية عظيمة من آيات األنبياء فكيف يناهلا الدج
أنه على سبيل الفتنة للعباد، إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غري حمّق يف : فاجلواب

يقرأه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسم ) كافر: (دعواه، وهو أنه أعور مكتوب على جبهته
آيات األنبياء ساملة من الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إهلًا ألزال ذلك من وجهه، و 

  .اهـ". املعارضة فال يشتبهان
  ).13/103فتح الباري : ر. (ونقل احلافظ أيضاً بنحو كالم اخلطايب عن الطربي وابن العريب
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والذي ارتضاه األئمة أن اهللا يفعل ما يريد ويضل من يشاء من العبيد غري أن الكاذب ينتج اهللا 

به[له    .2ويناقضه، أو خيلق العلم الضروري باملكّلفني بكذبه 1]ما ُيَكذِّ
. السنة كما تقدموالذي يدل على جريان اخلارق على يد املارق نّص التوراة واإلجنيل والقرآن و 

  .واهللا أعلم وأحكم
يلَ : [جنز الكتاب امللقَّب بـ وهللا احلمد، رحم اهللا َمْن قرأه ودعا ملؤلِّفه ] ختجيل َمْن َحرََّف اِإلجنِْ

  .بالرمحة والرضوان وكاتبه ومجيع املسلمني
بعني إىل يوم وصلى اهللا على سّيدنا حمّمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وذّريّاته والتابعني وتابع التا

  .الدين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .واهللا أعلم. بياض يف ص، م، والكلمة املثبتة من اجتهاد احملقِّق ملوافقته سياق الكالم 1
الذي يظهر على يد الدجال من اآليات من إنزال املطر واخلصب على : "قال ابن العريب 2

قه واجلدب على من يكذبه، واتباع   كنوز األرض له، وما معه من جنة ونار ومياه جتري،  من ُيَصدِّ



كّل ذلك حمنة من اهللا واختبار ليهلك املرتاب وينجو املتيقن، وذلك كله أمٌر ُخمَوِّف، وهلذا قال 
، وكان يستعيذ منها يف صالته تشريعاً "ال فتنة أعظم من فتنة الدجال: "صلى اهللا عليه وسلم

  ).13/103فتح الباري : ر. (ا هـ". ألمته
  .1/165وبنحو ذلك ذكره ابن كثري يف البداية 
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  يف البشائر اإلهلية بالعزة احملمدية: الباب العاشر
  خامتة البحث

عزوجل وأشكره على توفيقه وعونه، وعلى احلمد هللا فاحتة كل خري وخامتة كّل نعمة، أمحده 
  .مجيع نعمه الظاهرة والباطنة وبعد

  :فإن َمْن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي ما يأيت
إن االطالع على الكتاب املقدسة عند أهل الكتاب وغريهم جائز ألهل العلم ممن أراد  - 1

اطل، وإنه غري جائز للعامي واحلدث الغر من جمادلتهم وبيان ما فيها من التحريف والتبديل والب
  .الناس

  :إن جمادلة اليهود تكون يف األمور اآلتية - 2
  .إثبات وقوع النسخ يف شريعتهم من التوراة وما يتبعها من الكتب املقدسة لديهم - 
بيان مواطن التحريف والتبديل والتناقض يف كتبهم املقدسة وإثبات عدم حجيتها  - 

  .وصالحيتها
ان بطالن عقائدهم الفاسدة وأقواهلم الباطلة يف الذات اإلهلية والنبوة واألنبياء اليوم اآلخر بي - 
  .وغريها
  .إظهار فصائحهم املخزية وأفعاهلم القبيحة خالل تارخيهم - 
  .إثبات نبوة عيسى عليه السالم - 
  .إثبات نبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ونسخ اإلسالم للشرائع السابقة - 
  :جمادلة النصارى تكون يف األمور اآلتية إن - 3

  اجمللد الثاين
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  .إثبات وحدانية اهللا عزوجل وتْنزيهه عن الضد والند والولد - 
  .شرية املسيح عليه السالم وعبوديته هللا عزوجلإثبات ب - 
التثليث واالّحتاد، صلب املسيح تكفريًا عن (بطالن أسس العقيدة النصرانية املنحرفة - 

  ).اخلطيئة،حماسبة املسيح للناس يوم القيامة
  .نقد قانون األمانة - 
  .تفسري األلفاظ اليت ضّل فيها النصارى يف كتبهم املقدسة لديهم - 
  .مواطن التحريف والتبديل والتناقض يف كتبهم املقدسة لديهمبيان  - 
م وأحبارهم -  م وطقوسهم وحيل رهبا م وعبادا   .إظهار فضائح اعتقادا
  .إثبات نبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ونسخ اإلسالم للشرائع السابقة- 
ارات األنبياء إن دالئل نبّوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم متنوعة ومتعددة، فمنها بش - 4

السابقني صلوات اهللا وسالمه عليهم، واإلرهاصات السابقة لبعثته صلى اهللا عليه وسلم، واملعجزات 
الكثرية ومن أعظمها معجزة القرآن الكرمي اخلالدة، ودعوته صلى اهللا عليه وسلم إىل مكارم األخالق 

بعدها، وتأييد اهللا له بالنصر وكمال شريعته، وسريته صلى اهللا عليه وسلم وأحواله قبل البعثة و 
الذين محلوا لواء الدعوة من بعده،  - رضي اهللا عنهم  - والتمكني يف األرض،وسرية أصحابه 

وكرامات األولياء والصاحلني من أمته صلى اهللا عليه وسلم، وغري ذلك من الدالئل اليت تكفي 
ا يف إثبات النبوة والرسالة للنيب صلى اهللا عليه وسلم،    !!.فكيف مبجموعها؟مفردا

بيان بعض مواطن : إن ما توصل إليه علماء املسلمني قدمياً من نتائج يف علم األديان مثل - 5
  التحريف والتناقض يف الكتب املقدسة، وإن
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  خامتة البحث
احلمد هللا فاحتة كل خري وخامتة كّل نعمة، أمحده عزوجل وأشكره على توفيقه وعونه، وعلى 

  .مجيع نعمه الظاهرة والباطنة وبعد
  :فإن َمْن أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي ما يأيت

عند أهل الكتاب وغريهم جائز ألهل العلم ممن أراد إن االطالع على الكتاب املقدسة  - 1
جمادلتهم وبيان ما فيها من التحريف والتبديل والباطل، وإنه غري جائز للعامي واحلدث الغر من 

  .الناس
  :إن جمادلة اليهود تكون يف األمور اآلتية - 2
  .يهمإثبات وقوع النسخ يف شريعتهم من التوراة وما يتبعها من الكتب املقدسة لد - 
بيان مواطن التحريف والتبديل والتناقض يف كتبهم املقدسة وإثبات عدم حجيتها  - 

  .وصالحيتها
بيان بطالن عقائدهم الفاسدة وأقواهلم الباطلة يف الذات اإلهلية والنبوة واألنبياء اليوم اآلخر  - 
  .وغريها
  .إظهار فصائحهم املخزية وأفعاهلم القبيحة خالل تارخيهم - 
  .وة عيسى عليه السالمإثبات نب - 
  .إثبات نبوة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم ونسخ اإلسالم للشرائع السابقة - 
  :إن جمادلة النصارى تكون يف األمور اآلتية - 3
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والذي ارتضاه األئمة أن اهللا يفعل ما يريد ويضل من يشاء من العبيد غري أن الكاذب ينتج اهللا 

به[له    .2ويناقضه، أو خيلق العلم الضروري باملكّلفني بكذبه 1]ما ُيَكذِّ
. لسنة كما تقدموالذي يدل على جريان اخلارق على يد املارق نّص التوراة واإلجنيل والقرآن وا

  .واهللا أعلم وأحكم



يلَ : [جنز الكتاب امللقَّب بـ وهللا احلمد، رحم اهللا َمْن قرأه ودعا ملؤلِّفه ] ختجيل َمْن َحرََّف اِإلجنِْ
  .بالرمحة والرضوان وكاتبه ومجيع املسلمني

عني إىل يوم وصلى اهللا على سّيدنا حمّمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وذّريّاته والتابعني وتابع التاب
  .الدين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .واهللا أعلم. بياض يف ص، م، والكلمة املثبتة من اجتهاد احملقِّق ملوافقته سياق الكالم 1
الذي يظهر على يد الدجال من اآليات من إنزال املطر واخلصب على : "قال ابن العريب 2

قه واجلدب على من يكذبه، واتباع ك نوز األرض له، وما معه من جنة ونار ومياه جتري،  من ُيَصدِّ
كّل ذلك حمنة من اهللا واختبار ليهلك املرتاب وينجو املتيقن، وذلك كله أمٌر ُخمَوِّف، وهلذا قال 

، وكان يستعيذ منها يف صالته تشريعاً "ال فتنة أعظم من فتنة الدجال: "صلى اهللا عليه وسلم
  ).13/103فتح الباري : ر. (ا هـ". ألمته

  .1/165وبنحو ذلك ذكره ابن كثري يف البداية 
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  .1"ريون وِمنَّا خرجوامسعتم أنه جييء املسيح الكذاب، واآلن قد كان مسيحون كذابون كث
، وقد قال رسول اهللا صلى 2فأخرب أن الدجاجلة الكذابني من بين إسرائيل ال من بين إمساعيل

قريبًا من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول  3]دجالني كذابني[إن بني يدي الساعة : "اهللا عليه وسلم
  .4"فيهم أربع نسوة: "ويف راوية". اهللا

  .خلوارق على يدي أرباب املخارقكيف جيوز إجراء ا: فإن قيل
أما على يد ُمدَّعي النبوة فال، وأما على يد : "5قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين: قلنا

إذا األّول يؤدي إىل إفحام الرسل والتباس دليل التصديق على املكّلفني خبالف . مدّعي الربويبة فنعم
  .6"ذلك يف مدعي الربوبية فإن مسات احلدث عليه ظاهرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



أيها األوالد هي الساعة األخرية، وكما مسعتم أن ضد : "، كاآليت2/18رسالة يوحنا األوىل  1
ا الساعة األخرية   ".منا خرجوا. املسيح يأيت، قد صار اآلن أضداد للمسيح كثريون، من هنا نعلم أ

من ساللة داود عليه السالم، وقد ورد يف  إن اليهود ينتظرون املسيح الدجال ويزعمون أنه 2
م ينتظرون . احلديث الصحيح أن الدجال يتبعه سبعون ألفًا من يهود أصبهان أما النصارى فإ

مسيح الضاللة ويزعمون أنه املسيح الذي قتله وصلبه اليهود وأنه ابن اهللا وسيأيت يوم القيامة حملاسبة 
م ينتظرون . اخلالئق مسيح  - تصديقًا للصادق األمني صلى اهللا عليه وسلم  - وأما املسلمون فإ

اهلدى عيسى بن مرمي عبد اهللا ورسوله فيكسر الصليب ويقتل املسيح الدجال واخلْنزير وحيكم 
  .بشريعة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم

  .والصواب ما أثبّته) دجالون كذابون(يف ص، م  3
  ).827: ص: ر. (تقدم خترجيه 4
أيب إسحاق اإلسفرائيين أنه ينفي الكرامة وال يرى جوازها، وبأن خوارق  نقل عن األستاذ 5

، البن تيمية، شرح 5النبوات ص : ر. (وهو بذلك يوافق مذهب املعتزلة. العادة ال تكون إّال لنيب
  ).، للبيجوري154جوهرة التوحيد ص 

مبمكن، وكيف إظهار املعجزة على يد الكاذب ليس : إن قيل: قال املازري: "قال النووي 6
  ظهرت هذه اخلوارق للعادة على يده؟

أنه إمنا َيدَّعي الربوبية، وأدلة احلدوث ختل ما ادعاه وتكذبه، وأما النّيب فإمنا َيدَّعي : فاجلواب
أرأيتم (وأما قول الدجال . النبوة وليست مستحيلة يف البشر، فإذا أتى بدليل مل يعارضه شيء ُصدِّق

فقد ُيْسَتْشَكل ألن ما أظهره الدجال ال ). ال: شكون يف األمر؟ فيقولونإن قلت هذا مث أحييته أت
داللة فيه لربوبيته لظهور النقص عليه ودالئل احلدوث وتشويه الذات وشهادة كذبه وكفره املكتوبة 

  ).72، 18/71شرح النووي لصحيح مسلم : ر. (اهـ". بني عينيه وغري ذلك
كيف جيوز أن جيري اهللا اآلية على يد الكافر؟ فإن : لفإن قي: قال اخلطايب: "وقال ابن حجر

  إحياء املوتى آية عظيمة من آيات األنبياء فكيف يناهلا الدجال وهو كذاب مفٍرت يّدعي الربوبية؟
أنه على سبيل الفتنة للعباد، إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غري حمّق يف : فاجلواب

يقرأه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسم ) كافر: (هدعواه، وهو أنه أعور مكتوب على جبهت
الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إهلًا ألزال ذلك من وجهه، وآيات األنبياء ساملة من 

  .اهـ". املعارضة فال يشتبهان
  ).13/103فتح الباري : ر. (ونقل احلافظ أيضاً بنحو كالم اخلطايب عن الطربي وابن العريب
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قد شهد يوحنا اإلجنيلي أن املسيح الكذاب اآلن موجود يف الدنيا غري أنه مل يظهر بعد، فقال 

ن املسيح الكذاب الذي مسعتم به سيأيت، وإنه اآلن يف إ: "يف الفصل الرابع من رسالته األوىل
  .1"العامل

  .2وذلك مصدق ملا ذكره حمّمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن ابن صياد اليهودي
يا إخواين أطلب : "وقد أطنب فولس يف ذكره يف الرسالة التاسعة وحذر إخوانه من ِفتَنِتِه فقال

من كلمة وال من روح وال من رسالة تأتيكم، فإنه لعل إنساناً يطغيكم إليكم أال تعجلوا وال تشدهوا 
أوًال ويظهر إنسان اخلطيئة ابن البوار  3]االرتداد[بنحو من األحناء، وليس يكون ذلك حىت يأيت 

الصداد اللدان، ويستكرب على كلٍّ وحىت جيلس يف هيكل اهللا وخيرب عن نفسه، وإمنا هو األثيم الذي 
بالقوى واآليات والعجائب الكاذبة ومكائد الشيطان، وجسد يبيده سيدنا يسوع  يأيت يف آيته

  .4"املسيح بروح فيه
اإلجنيلي يف رسالته األوىل أن الدجاجلة من بين إسرائيل ال ) ب/2/185/ (وقد شهد يوحنا 

  إن هذه الساعة هي آخر الزمان وقد: "من غريهم، فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا هو روح ضد املسيح الذي مسعتم أنه يأيت، واآلن : "، كاآليت4/3الة يوحنا األوىل رس 1
  ".هو يف العامل

ورد يف حديث متيم الداري رضي اهللا عنه أنه رأى املسيح الدجال يف جزيرة يف البحر، وقد  2
 ، عن2264- 4/2261أخرجه اإلمام مسلم . صدقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قال
  .فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها يف سياق طويل

  .والتصويب من الّنصّ ) العتو(يف ص، م  3
، يف سياق طويل بألفاظ متقاربة، وقد اختصر 12- 2/1رسالة بولس إىل تسالونيكي  4

  .املؤلِّف بعضه
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األمم، ومل يبعث نيب بعد نوح عليه السالم إالّ  1واعلم أن قصة الدجال مشهورة عند سائر
وحنن  4عند أهل احلديث) أ/2/185/(بن صياد صحيحة  3، وقصة صاف2وقد حّذره قوَمه
  .نؤثر االختصار

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أمجع أهل السنة واجلماعة على خروج الدجال يف آخر الزمان، فإن اإلميان بذلك واجب  1

يدخل ضمن اإلميان باليوم اآلخر، ألنه من أشراط الساعة الكربى ومن أنكر خروجه فقد خالف ما 
بعض دلت عليه األحاديث املتواترة وخالف ما عليه أهل السنة اجلماعة، ومل ينكر خروجه إّال 

املبتدعة كاخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة وبعض الكتاب العصرّيني واملنتسبني إىل العلم كالشيخ 
ا  حمّمد عبده، والشيخ حمّمد فهيم أبو عبية، وغريهم ممن مل يعتمدوا على حجة صحيحة يدفعون 

م وال بقوهلم، وا لواجب على املؤمن النصوص املتواترة سوى عقوهلم وأهوائهم ومثل هؤالء ال عربة 
اإلميان مبا صّح اهللا ورسوله واعتقاد ما يدّل عليه، ألن مقتضى اإلميان باهللا ورسوله هو التسليم ملا 

  .واهللا أعلم. جاء عنهما واإلميان به
، ومسلم )6/370فتح الباري : ر). (3(أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء، باب  2

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : هما، قال، عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عن4/1145
ما من نيب إّال أنذره . إين ألنذركموه: "الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ذكر الدجال، فقال

  .احلديث..." قومه، لقد أنذره نوح قوَمه 
نيب أبو صائد كان من يهود املدينة، ولد على عهد ال - عبد اهللا بن صياد : ويقال - صاف  3

صلى اهللا عليه وسلم أعور خمتوناً، وكان دجاًال يتكهن أحيانًا فيصدق ويكذب، وقد ُفقد ابن صياد 
  .إنه أسلم فهو تابعي، له رؤية: يوم احلرة، وذكره الذهيب يف التجريد وقال

إنه غري : فقال بعضهم: وقد التبس على العلماء ما جاء يف ابن صياد وأشكل عليهم أمره
  .، وإليه ذهب البيهقي وابن تيمية وابن كثريالدجال األكرب

. إنه الدجال، وإليه ذهب القرطيب، والنووي والشوكاين فيما يفهم من كالمهما: قال بعضهم
  .ولكل منهم دليله فيما ذهب إليه



، 18/46، للقرطيب، شرح النووي لصحيح مسلم 702، التذكرة ص 1/319التجريد : ر(
، النهاية 77ن بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص ، الفرقا7/230، نيل األوطار 47
  ).، يوسف الوابل304- 283، أشراط الساعة ص 5/136، البن األثري، اإلصابة 1/173

، 3/318فتح الباري : ر. (ابن صياد وما جاء فيه من األحاديث أخرجها البخاري 4
  .، وغريهم5/148، وأمحد يف املسند 2247- 4/2240، ومسلم )13/223
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  .2"تتقدمه سوء جماعة. "1"، يقرأ كل مؤمن ومؤمنـة كاتب وغري كاتب)ك ف ر: (بني عينيه"
رسول اهللا بلغين أن الدجال الكذاب جييء إثر جوع ومعه جبال بأيب أنت يا : "فقال أعرايب

من الثريد، أترى يل صلى اهللا عليك أن أتبطن من ثريده حىت إذا تضلعت آمنت باهللا وكفرت 
  .3"إذاً يكفيك اهللا مبا يكفي به املؤمنني: فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. بالدجال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، عن أنس بن مالك 4/2248، ومسلم 13/91فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري 1

  .، عن حذيفة رضي اهللا عنه4/2249رضي اهللا عنه، وأخرجه مسلم 
ا كتابة : "قال اإلمام النووي الصحيح الذي عليه احملّققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأ

مات القاطعة بكفره، وكذبه وإبطاله، يظهرها اهللا حقيقية، جعلها اهللا آية وعالمة من مجلة العال
. اهـ،". تعاىل لكل مسلم، كاتب وغري كاتب، وخيفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، وال امتناع يف ذلك

  ).13/100، فتح الباري 18/60شرح النووي لصحيح مسلم : ر(
ت يزيد ، من طريق شهر بن حوشب عن أمساء بن456، 6/455أخرجه أمحد يف املسند  2

إن بني : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فذكر الدجال، فقال: رضي اهللا عنها قالت
  .، احلديث يف سياق طويل...يديه ثالث سنني 

رواه كله أمحد والطرباين من طرق، ويف : "348، 8/347وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
". شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق ، وفيه"يكون قبل خروجه سنون مخس جدب: "إحدها

  .اهـ



شهر بن حوشب األشعري، موىل أمساء بنت يزيد، صدوق، كثري اإلرسال واألوهام، وقد : قلت
  ).833: ص: ر. (تقدم

ضعيف ابن : ر. (وله شاهد من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه، أخرجه ابن ماجه
  ).329ماجه ص 

ذا الل 3 فظ، ولكن ورد يف احلديث الصحيح أن مع الدجال جبل مل أقف على من رواه 
ر ماء ، عن املغرية بن شعبة 4/54، مسلم )13/89فتح الباري : ر. (أخرجه البخاري. خبز و
  .رضي اهللا عنه
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وُصرعوا بسيوف أهل اإلسالم، وأحق اهللا احلّق  1يف آخرين فحام على أكثرهم َمحَام اِحلمام

  .وأبطل الباطل وَحلَّى نبيه حلية الرسالة وعطل العاطل
إنه سيقوم مسيح كذاب وأنبياء كذبة ويأتون بآيات : "قال املسيح يف اإلجنيل: فإن قيل

ما قاله دانيال عليه ) ب/2/184/ (وحىت يتم ". مات فيضلوا الناس إن قدروا على ذلكوعال
  .2السالم يف نبوته

م اهللا وأبادهم، وأما املسيح الكذاب فهو  3]املتنبؤون[أما : قلنا فقد ذكرنا جميئهم وكيف أكذ
ّمد صلى اهللا عليه الدجال الكذاب الضاّل املضل الذي حذرته األنبياء قومهم، وقال فيه نبّينا حم

ا عنبة طافية، أشبه الناس بعبد العزى 5قطط 4إنه جعد: "وسلم بن  6أعور العني اليمىن كأ
  .7"قطن

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1417القاموس ص : ر. (قضاء املوت وقدره: ككتاب: احلمام 1
ؤلِّف خمتصرًا كما ورد ، يف سياق طويل، وقد ذكره امل15- 34/5ورد الّنّص يف إجنيل مىت  2

ألنه سيقوم مسحاء كذبة وأنيباء كذبة ويعطون آيات : "، ما يأيت24/24يف نفس اإلصحاح 
  ".عظيمة وعجائب حىت يضلوا لو أمكن املختارين أيضاً 

  .والصواب ما أثبّته) املتنبئني(يف ص، م  3



ن يكون شديد األْسر أ: اِجلعد يف صفات الرجال يكون مدحًا وذماً، فاملدح، معناه: َجْعد 4
وأما الذّم، . واخللق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضّد السِّْبط، ألن السبوطة أكثرها يف شعور العجم

  ).1/275النهاية : ر. (القصري املرتدد اخلْلق، وقد يطلق على البخيل أيضا: فهو
  ).4/81النهاية : ر. (الشديد اجلعودة: القطط 5
خلزاعي، من بين املصطلق من خزاعة، وأمه هالة بنت عبد العزى بن قطن بن عمرو ا 6

  ).13/101، 6/488فتح الباري : ر. (خويلد، وليس له صحبة، فقد هلك يف اجلاهلية
، ومسلم )30/90فتح الباري : ر). (26(أخرجه البخاري يف كتاب الفنت باب  7

نواس بن ، عن ال52، 4/51، عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما، وأخرحه مسلم 1/155
  .مسعان رضي اهللا عنه يف سياق طويل
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يفتنت بنجاستهم قوم  يكون أيضًا فيكم معلمون كذبة أولئك الذين يدخلون إىل فرقة اهللكة، و 

  .1"كثري، ويفرتون على صحة احلّق أولئك الذين دينونتهم ال تبطل وهلكتهم ال تنعس
  .فأخرب بطرس بأنه قد كان ويكون يف شعب بين إسرائيل من يفرتي على اهللا الكذب

 2وقد جرى مثل ذلك من أراذل العرب وأدعياء النبوة الكاذبة مجاعة كاألسود العنسي: قلت
  5، وسجاح4باليمامة، وطليحة 3ومسيلمة باليمن،

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3- 2/1، 1/21رسالة بطرس الثانية  1
عيهلة بن كعب، يلقب ذا اخلمار، ألنه كان معتمرًا خمتمرًا أبداً، ادعى النبوة يف آخر : امسه 2

عاجيب، وكانت ردته أّول حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان األسود رجًال مشعبذًا يريهم األ
ردة يف اإلسالم، وجاء كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل من بقي من املسلمني باليمن بقتله، 

البداية : ر. (فقتله أحدهم، وقد كانت فرتة ملكه منذ ظهر إىل أن قتل ثالثة أشهر سنة اهـ
  ).111/، األعالم 338- 2/336، الكامل يف األثري 311- 6/306



بن مثامة بن كبري احلنفي الوائلي، ولد باليمامة، ويتلقب برمحن اليمامة، وهو أحد  مسيلمة 3
هـ، من بين حنيفة، وبعد عودة الوفد ارتد 9من وفدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة 

مسيلمة وادعى النبوة، فأرسل إليه أبو بكر الّصّديق بقيادة خالد بن الوليد فهزموا جيش مسيلمة 
- 6/320، 51، 5/50البداية : ر. (هـ11له وحشي بن حرب قاتل محزة، وذلك سنة وقت

  ).8/125، األعالم 362، 2/361، الكامل 327
طليحة بن خويلد األسدي، كان من أشجع العرب، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  4

عليه وسلم واّدعى هـ، وبعد رجوعهم ارتد طليحة يف حياة النيب صلى اهللا 9وفد بين أسد سنة 
النبوة، فأرسل إليه أبو بكر جيشًا بقيادة خالد وهزموا جيش طليحة الذي فّر مع زوجته إىل الشام 
مث أسلم بعد ذلك وحسن إسالمه، وبايع عمر بن اخلطاب، مث حلق جبيش املسلمني وأبلى يف اجلهاد 

، 348، 2/343امل ، الك6/318البداية : ر. (هـ21بالء حسنًا حىت استشهد بنهاوند سنة 
  ).3/230األعالم 
سجاح بنت احلارث بن سويد التغليبة، وكانت من نصارى العرب، وادعت النبوة بعد موت  5

النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدوث الّرّدة يف القبائل، وقد اجتمع معها مسيلمة الكذاب، وأقامت 
ا أسلمت وحسن يف قومها بين تغلب إىل زمان معاوية فأجالهم عنها عام اجلماع ة، ويذكر أ

ا سنة  هـ، وأنه صلى عليها مسرة بن جندب عامل معاوية 55إسالمها وانتقلت إىل البصرة ومات 
، 357- 2/354، الكامل 321- 6/319البداية : ر. (غري ذلك: إذ ذاك على البصرة، وقيل

  ).3/78األعالم 
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كما تقدم فهذا تعليم املسيح الذي دعا إليه وعّلمه، فمن . 1"مبشيئيت بل مبشيئة من أرسلين
سيح أخرب امل)ب/2/183/ (أقام عليه فهو مؤمن باملسيح، ومن راغمه فهو الضاّل املضل كما 

  .عليه السالم
واعلم أنه لو جاز أن يتمسك بنهي عيسى يف اإلجنيل عن :- عفا اهللا عنه  - قال املؤلِّف 

األنبياء الكذبة يف رّد حمّمد صلى اهللا عليه وسلم جلاز أن يتمسك بنهي موسى يف التوراة عن 



: ذكر النيب الصادق األنبياء الكذبة يف رّد عيسى، فقد قال اهللا يف السفر اخلامس من التوراة بعد
فأما الذي يقول ما مل آمره به ويدعو باسم آهلة أخرى فليقتل ذلك قتًال فإمنا يريد أن يضلكم عن "

إن أشكل عليكم معرفة ما مل أقله مما قلته فانظروا فإين ال أمت قول الكاذب وال :- مث قال  - الطريق 
جرأة وصفاقة وجه، فال ختافوه وال تفزعوا أكمل فعله، ألنه قال ما مل أقله وإن ما تـََقوَّله كذب و 

  .2"منه
وملّا مل يقدح ذلك يف حّق عيسى مل يقدح مثله من اإلجنيل يف حّق حمّمد صلى اهللا عليه 

  .وسلم
  فمن هم الكذبة الذين ذكروا يف توراة موسى وإجنيل عيسى؟: فإن قيل

م ولكنا نتربع بذلك ونقول: قلنا ون ونـََبغ متمحلون وقد أخرب قد َجنََم كذاب: ال يلزمنا بيا
قط نبوة من  3]جاءت[اعلموا أنه ما : "املسيح، فقال) أ/2/184/ (مبجيئهم بطرس صاحب 

ا قوم عند اهللا مطهرون، وقد كانت أيضًا يف الشعب أنبياء   مشيئة البشر بل من روح القدس سيق 
  كذبة كما أنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا هو عمل اهللا أن تؤمنوا بالذي : "، كاآليت39، 38، 6/29ل مىت ورد الّنّص يف جني 1
  ".، ألين قد نزلت من السماء ليس ألعمل مشيئيت بل مشية الذي أرسلين...هو أرسله 

  .22- 18/15تكوين  2
  .والتصويب من الّنصّ ) خاب(يف ص، م  3
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من مبتدعات بولس واخرتاعاته وغري ذلك من التنائج تؤكده أحباث ) املنحرفة(النصرانية احلالية 

  .الباحثني املعاصرين من اليهود والنصارى وأقوال مفكريهم وأحبارهم
م وهذا دليل على أسبقية م واستنتاجا   .علمائنا املسلمني ودقة مالحظا

إن يف السنة النبوية املطهرة مادة غنية يستفيد منها الباحث يف علم األديان، ينبغي  - 6
  .االستفادة منها ودراستها دراسة مستفيضة من هذا املنظور



  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وأما التوصيات اليت أقرتحها فمنها

تدريس العقيدة اإلسالمية الصحيحة مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال  ينبغي - 1
الصحابة وأئمة السلف، مث االهتمام بتدريس مادة األديان الفرق يف الكّلّيات واجلامعات اإلسالمية 

ت لتثبيت العقيدة الصحيحة وملا هلا من الفوائد الكثرية، خاصة يف البالد اإلسالمية اليت تواجه محال
  .التنصري واالستشراق والغزو الفكري

أن يضاف إىل منهج مادة األديان والفرق باجلامعة اإلسالمّية دراسة اهلندوسية والبوذية  - 2
وبعض الوثنيات األخرى املعاصرة بدل االقتصار على اليهودية والنصرانية، حيث إن طالب اجلامعة 

األديان والفرق، لذلك ينبغي توجيههم  اإلسالمّية ميثلون شىت بقاع األرض ويواجهون خمتلف
  .وإعدادهم للمسؤولية امللقاة على عاتقهم

ينبغي أن ال تقتصر دراسة األديان والفرق على الدراسة الوصفية أو التارخيية، وإمنا جيب  - 3
أن تكون دراسة نقدية متيز بني الصحيح والباطل واخلبيث الطيب، وتسّلح الطالب ببعض أساليب 

  .أدوات اهلجوم والنقد للعقائد الباطلة واألفكار الفاسدةاجملالسة و 
  اجمللد الثاين
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ا من املعلومات النقدية إىل الشخص العادي من اليهود  كتيبات صغرية ليسهل توصيل ما 
عف والقصور، وإبراز البديل والنصارى وغريهم وتعريفهم مبا يف كتبهم املقدسة لديهم من مواطن الض

م الباطلة وهواإلسالم احلّق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه   .ألديا
املتابعة املستمرة خلطط التنصري واالستشراق والغزو الكفري وفضح أهدافها وأساليبها  - 5

  .وبيان أخطارها ووضع اخلطط الكفيلة مبقاومتها
  .واهللا أعلم



فأنت نعم ...  فيما أذنبت ال تؤاخذين فيما أخطأت وتقبل مين فيما قدمتاللهم اغفر يل
  .الويل ونعم النصري

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني
  اجمللد الثاين
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